
 1 

 
 
 
 

 
ACTA  DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT  

CELEBRADA EL DIA 1 D’ABRIL DE 2009  
 
Hi  assisteixen: 
 
Degana: Sancho, Maria R.  Comença la reunió a les 11:20 hores, a la Sala 
Aluja, Tomàs   de Juntes, amb el següent Ordre del Dia: 
Ametller, Lluís   
Arcos, Sergio  1.  Aprovació, si escau, de les actes anteriors. 
Brenot, Christine  2.  Afers de tràmit. 
Cañabate, Antonio  3.  Informe de l’Equip. 
Cases, Rafel  4.  Elaboració i aprovació, si escau, de Candidatura   
Castell, Núria Estudiantat a la Comissió d’Avaluació Acadèmica. 
Cortadella, Jordi 5.  Aprovació, si escau, de Convocatòria de Junta. 
Cugat, Josep 6.  Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 
Diéguez, José Manuel 2009. 
Domingo, Jordi 7.  Aprovació o ratificació, si escau, de mètodes  
Fernández, Agustín d’avaluació. 
Fernández, Josep 8.  Torn obert de paraules. 
Gavaldà, Ricard  
Garcia, Jordi 
Gironès, Salvador 
González, José Antonio  
López, David     
Martín, Rosa Mª 
Martín, Enric 
Moragues, Marta  
Murillo, Carme 
Rubio, Albert    
Sánchez, Fermín 
Serna, Mª José 
Tiñena, Francesc 
Tubella, Jordi 
Secretari: Nonell, Ramon 
  
 
 
S’excusen:  Rosa Anglès, Joan Aranda, Fernando Martínez, M. Pilar Muñoz i Gemma 
Sesé. 
Convidats: Manuel Martí i Montse Bernat. 
Assistent no membre: Merche Bombín.  
 
La Degana recorda la defunció de Jaume Sistac i expressa el seu condol per aquesta 
sentida mort.    
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1.- Aprovació, si escau, de les actes anteriors. 
 
S’aproven per consens, amb esmenes menors incorporades,  les actes anteriors (14 i 21 
de gener de 2009). 
 
 
2.- Afers de tràmit.  
 
El Secretari relaciona les altes i baixes dels membres del PDI a l’aplicatiu Prisma 
(annex 1) des de l’última Comissió Permanent ordinària. 
 
Es tracta el Tancament de l’exercici econòmic 2008 (annex 2). S’aprova per consens 
després de la presentació feta per la Degana. 
 
El Secretari explica el procediment de votació de la Comissió d’Avaluació Acadèmica 
que es portarà a terme en papereta (annex 3). 
 
Rafel Cases reflexiona sobre la possible modificació del Reglament en el sentit que la 
Junta esculli la Comissió d’Avaluació Acadèmica. 
 
La Degana diu que efectivament li agradaria de canviar el procediment actual. 
 
3.- Informe de l’Equip.  
 
Jordi Tubella informa de: 
• Tutories. 
• Tallers. 
 
 
Jordi Garcia informa de: 
• JENUI 2009. 
 
 
Núria Castell informa de: 
• Setmana d’acollida i xifra d’estudiants arribats. 
• Convocatòria de places 2009/2010. 
 
 
Josep Fernández informa de: 
• Activitats de promoció. 
• Activitats de divulgació. 

- La Degana detalla aspectes de la participació en aquestes activitats.  
• Activitats FIB. 

- La Degana felicita els estudiants pel Fòrum.  
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La Degana informa d’aspectes del màster TI.  
 
Rosa Mª Martín informa de:  
• E-administració. 
• Millores de serveis. 
• Millores en les infraestructures. 
 
Carme Murillo  informa d’aspectes d’obres. 
  
Fermín Sánchez informa del treball fet sobre el pla d’estudis; detalla que es va portar 
un calendari a la Comissió de Graus, que acaba amb una Junta el 30 de juny; detalla 
aspectes de les taules rodones i de l’aprovació de les fitxes. 
  
La Degana detalla alguns aspectes del calendari (del fet i del futur): 
13 març, publicació fitxes. 
18 i 19 març, sessions públiques. 
19/03-01/04, discussió departaments. 
3 abril, discussió a la Comissió de Graus sobre contingut i forma de les especialitats.  
15 abril, presentació resultats comissions. 
16/4-14/5, discussió en els departaments. 
22/4, discussió en Comissió de Graus resultats de les comissions. 
6 o 7 maig, Comissió de Graus sobre obligatorietat. 
15 maig, esborrany proposta pla d’estudis. 
15/5-29/6, discussió en Comissió de Graus i departaments. 
15 juny, Junta de Facultat, informació i debat. 
18-25 juny, presentació esmenes. 
30 juny, Junta de Facultat.  
    
La Degana informa de: 
• Únic protocol (amb la FIB com a centre de referència a la UPC). 
• Inici d’estudi de mancances. 

Ramon Nonell agraeix les aportacions. 
• Matèries de batxillerat de més pes. 
 
S’obre un torn de paraules sobre aspectes generals: 
 
Rafel Cases comenta la valoració global de les tutories; creu que és notori que els 
estudiants que volen treballar aprofiten els recursos oferts i que milloren; però que una 
massa d’estudiants no ho aprofita; potser hi ha alternatives més útils; la valoració és un  
positiu relatiu.  
 
David López creu que els professors s’haurien d’implicar més; reflexiona sobre el 
nombre de professors, que considera baix, que han treballat en la tutorització; creu que 
ja era clar que els millors ho aprofitarien més; creu que els estudiants que han participat 
a les tutories han obtingut força coses positives; li preocupa, francament, que hi hagi 
pocs tutors voluntaris. 
 
Albert Rubio  comenta una incidència de la matrícula; demana que no s’obrin grups 
grans de cop. 
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La Degana explica que potser hem de replantejar-nos els tallers; creu que la inversió de 
recursos en diverses iniciatives sempre serà atesa; creu que si s’ha de parlar en alguna 
Comissió Permanent extraordinària de noves iniciatives de millora de rendiment, així es 
farà; creu que si les tutories serveixen per als estudiants amb nota d’accés alta, doncs 
molt bé; aprofita (se n’havia oblidat en l’Informe de l’Equip) per tal d’explicar que 
l’encàrrec docent que s’ha fet ha estat molt conservador (demana el mateix del curs 
passat); quan el procés de negociació departaments-rectorat hagi acabat, es veurà si ha 
estat possible, aquest encàrrec conservador, afirma. 
 
José Manuel Diéguez detalla aspectes de la incidència comentada per Albert Rubio; 
creu que el model funciona raonablement bé. 
  
S’obre un segon torn més específic sobre pla d’estudis-calendari: 
 
Ricard Gavaldà, amb esperit positiu, concreta quatre puntuacions:  
• Voldria que a les Comissions Permanents hi hagués més debat sobre el pla 

d’estudis; que a les Comissions Permanents que hi hagi a partir d’ara, sempre hi 
hagi informació i debat sobre pla d’estudis. 

• Pensa que cal consensuar el calendari i saber quin paper hi juga la Comissió 
Permanent. 

• Pensa que cal revisar la composició de la Comissió de Graus; demana una 
composició equilibrada; no vol treure la veu a ningú, afirma; creu que no és una 
Comissió, la de Graus, en què s’hagi de votar res; insisteix que hi hagi experts de les 
diverses matèries.  

• Pensa que cal esbrinar els límits i les dates externes reals per a l’aprovació del pla 
d’estudis.  
 
 

Jordi Domingo comenta alguns aspectes del protocol únic; respecte a la Comissió de 
Graus, no sap, en el sentit dels departaments, quin paper té; pensa que calen persones 
amb capacitat de negociació; no té clar què s’espera de la Comissió de Graus; tampoc el 
paper de la Comissió Permanent; no entén el paper dels membres de la Comissió de 
Competències; creu que el pla d’estudis no es porta bé; agrairia clarificació. 
 
La Degana indica que ha portat el calendari per tal de debatre’l i clarificar-lo; creu que 
si el calendari s’ha tractat a la Comissió de Graus, s’ha de ser coherent; cal un punt 
específic en cada Comissió Permanent sobre el pla d’estudis?, es pregunta; a part de 
l’Informe de l’Equip?; creu que hi ha una part de l’informe sobre el Grau que s’ha de 
verificar i que aquesta part s’hauria de tractar en una Comissió Permanent (27 de 
maig?); demana que si cal una Comissió Permanent més, es concreti; sobre el procés 
d’aprovació del pla d’estudis, afirma que hi ha una part d’obligatòries i una part 
d’optatives; creu que en el tema de les especialitats no és tan fàcil de separar 
obligatorietat d’optativitat; concreta que a finals de juny s’ha de tenir una estructura 
d’obligatòries i que podríem deixar les optatives per a setembre; assegura que no vol fer 
juntes en juliol; lamenta que no funcioni bé la Comissió de Graus; demana una proposta 
de Comissió de Graus; recorda que a la Comissió de Graus no es vota res. 
 
Hi ha un clar suggeriment per part de diversos membres de la Permanent en el sentit 
de recompondre la Comissió de Graus; la Degana accepta aquest suggeriment. 
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El Secretari detalla aspectes del reglament. 
 
S’obre un altre torn de paraules. 
 
La Degana demana preguntes concretes. 
 
Rafel Cases detalla uns aspectes de les convocatòries extraordinàries; creu que les 
convocatòries de les Comissions Permanents han de ser més obertes; és lògic que un 
tema de pla d’estudis sigui tractat i pactat per la Junta de Facultat; creu que la Comissió 
Permanent ha d’implicar-se més en el pla; creu que l’elaboració del pla ha estat coixa en 
aquest sentit (poca participació de la Comissió Permanent); creu que la proposta d’uns 
professors s’hauria d’atendre; creu que hi ha un malestar clar, com ara la composició de 
la Comissió de Graus i la integració de la Comissió de Competències; creu que a la 
Comissió Permanent les coses s’haurien de tractar millor. 
 
El Secretari comenta que a l’anterior revisió del pla d’estudis (2003), la Comissió 
Permanent, des del 1999 fins al 2002, no hi va intervenir significativament; en dóna 
dades.  
 
Jordi Domingo comenta que no està qüestionant el calendari; entén que s’aprova avui; 
respecte de la Comissió Permanent, creu que les referències als altres plans, no són 
vàlides; assegura que en el pla 91 hi havia un mecanisme clar on es feia el debat i on es 
buscava el consens; en el cas actual la Comissió de Graus no funciona com a ens de 
debat i de consens i per això cal plantejar-se si la Comissió Permanent ha de tenir un 
paper més significatiu. 
 
Jordi Cortadella, sobre la Comissió Permanent, diu que el paper ha de ser el paper que 
ella mateixa designi; creu que hem perdut temps; reitera la seva queixa del 
funcionament de la Comissió de Graus; compara amb d’altres revisions; creu que no 
podem continuar amb la dinàmica actual; creu que hi ha indefinicions; recorda que va 
haver-hi tres departaments que varen aportar una iniciativa; creu que l’Equip haurà de 
reflexionar. 
 
Albert Rubio  demana que es faci una Comissió Permanent amb l’aprovació del 
calendari i que es tracti el contingut de la Comissió de Graus i la seva reforma 
(composició i atribucions).  
 
David López comenta el paper de la Comissió de Revisió del pla d’estudis (anterior); 
sobre la composició de la Comissió de Graus, recorda que ha de treballar sobre ple de 
coses que no són només contingut tècnics; demanaria experts en els temes més 
transversals; creu que en un 90% estem tots d’acord. 
 
Ricard Gavaldà comenta certs detalls del seu paper com a membre de la Comissió de 
Graus. 
 
4-Elaboració i aprovació, si escau, de Candidatura Estudiantat a la Comissió 
d’Avaluació Acadèmica.  
 
Escrutini de la votació de la candidatura estudiantat a la Comissió d’Avaluació 
Acadèmica. Candidatura: Sergio Arcos i Marta Moragues.  
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Assistents:   29 persones 
Vots emesos:    28  
Nuls:      0 vots  
En blanc:     2 vots 
A favor candidatura:   25 vots 
En contra:     1 vot  
Queda per tant escollida la candidatura. 
 
 
 
 
 5.- Aprovació, si escau, de Convocatòria de Junta. 
 
S’aprova per consens la Convocatòria de Junta (annex 4). 
 
 
  
6.- Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2009. 
 
La Degana presenta el Pressupost 2009 (annex 5), que s’aprova per consens. 
 
Rafel Cases demana que es reparteixin aquests documents amb antelació. 
 
   
7.- Aprovació o ratificació, si escau, de mètodes d’avaluació. 
 
Es reparteix l’annex 6 (mètode P1); el comenta Jordi Tubella. 
 
S’obre un torn de paraules. 
 
Agustín Fernández pregunta què es vota i què passaria si es votés que no. 
 
Rafel Cases aclara que aquest mètode d’avaluació serà alternatiu a l’actual.   
 
David López afirma que atenta contra els seus principis que un estudiant tingui 0 sense 
mirar si l’algorísmia és correcta o no; no pot votar a favor, tot i que els canvis no són 
dolents; no pot votar d’acord amb algunes de les frases del mètode; agraeix l’eina de 
correcció, però no és adequada per a l’avaluació, afirma; proposa que s’anul·lin certes 
frases dels criteris. 
 
Antonio Cañabate pregunta sobre la nota de “No Presentat”. 
 
Jordi Domingo pregunta pels criteris de correcció. 
 
La Degana recorda que la seva discrepància amb els criteris és notòria, però no creu 
que ara puguin canviar-se criteris.  
 
Agustín Fernández demana que es votin ara els criteris. 
 
Jordi Cortadella manifesta que una correcció manual pot acabar en  resultats pitjors. 
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Segueix el debat sobre els criteris de correcció de P1. 
 
La Degana no creu que ara pugui sotmetre’s a votació aquest mètode. 
 
La Comissió Permanent assenteix en continuar un altre dia la reunió. 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 14:40  hores. 
 
 
 
 
Annexos: 

1. Altes i baixes a Prisma des de l’última Comissió Permanent. 
2. Tancament Exercici Econòmic 2008. 
3. Papereta Candidatura Estudiantat Comissió d’Avaluació Acadèmica. 
4. Convocatòria Junta de Facultat. 
5. Proposta de Pressupost 2009. 
6. Mètode d’avaluació de P1. 
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ACTA DE LA CONTINUACIÓ CELEBRADA EL DIA 13 DE MAIG DE 2009 DE 

LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT INICIADA  
 EL DIA 1 D’ABRIL DE 2009  

 
Hi  assisteixen: 
 
Degana: Sancho, Maria R.  Comença la reunió a les 12:15 hores, a la Sala 
Aluja, Tomàs   de Juntes, amb el següent Ordre del Dia: 
Ametller, Lluís 
Aranda, Joan   
Arcos, Sergio  7.  Aprovació o ratificació, si escau, de mètodes 
Brenot, Christine  d’avaluació. 
Canal, Ramon  8.  Torn obert de paraules. 
Cañabate, Antonio  
Cases, Rafel   
Castell, Núria  
Cugat, Josep  
Diéguez, José Manuel  
Fernández, Agustín  
Fernández, Josep  
Gavaldà, Ricard  
Garcia, Jordi 
Gironès, Salvador 
López, David     
Martín, Rosa Mª 
Martínez, Fernando 
Moragues, Marta  
Muñoz, M. Pilar 
Murillo, Carme 
Nieuwnhuis, Robert 
Petit, Jordi 
Sánchez, Fermín 
Serna, Mª José 
Sesé, Gemma 
Tubella, Jordi 
Secretari: Nonell, Ramon 
  
 
 
S’excusen:  Rosa Anglès i Jordi Bellido.  
Assistent no membre: Merche Bombín. 
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7.- Aprovació o ratificació, si escau, de mètodes d’avaluació. 
 
 
El Secretari explica que és la continuació de la Comissió Permanent iniciada el primer 
d’abril (d’acord amb mail enviat el 20 d’abril, annex 0). Es tractaran els punts de 
l’ordre del dia 7 - aprovació i ratificació, si escau, de mètodes d’avaluació i 8 - torn 
obert de paraules. 
 
Jordi Tubella presenta la documentació (annex 7) i dóna la paraula a Rafel Cases, que 
diu que amb la documentació ja està presentada la nova proposta. 
 
Jordi Tubella detalla algunes diferències entre els criteris anteriors i els presentats avui. 
 
Finalment, Jordi Petit detalla alguns aspectes de la nova proposta. 
 
Rafel Casas també detalla alguns aspectes del que implica aquesta nova proposta. 
 
Es genera un cert debat per tal d’aclarir la documentació. 
 
Hi intervenen: Agustín Fernández, Antonio Cañabate, Fernando Martínez, David López, 
Robert Nieuwnhuis, Ricard Gavaldà, Rafel Cases, Jordi Petit i la pròpia Degana. 
 
Agustí Fernández pregunta si el nou mètode és pot aplicar aquest quadrimestre. 
 
Jordi Tubella explica que la idea és que sí. 
 
Rafel Cases creu que això és potestat del responsable d’assignatures i en tot cas ho 
hauria de tractar la Comissió Docent. 
 
Es genera un nou debat. 
 
Hi intervenen: Tomàs Aluja, Josep Fernández, Joan Aranda, Antonio Cañabate, la 
pròpia Degana, Pilar Muñoz, Rafel Cases, Fernando Martínez, Lluís Ametller, Agustín 
Fernández, Robert Nieuwnhuis, David López i Sergio Arcos. 
 
La Degana explicita que alguna cosa hi ha que no va bé, que hem de reflexionar sobre 
els resultats. 
 
Rafel Cases creu que ara s’estan tractant temes propis de la Comissió Docent. 
 
Rafel Cases explica la possible dicotomia, en l’ensenyament de P1, entre una reflexió 
teòrica prèvia i un coneixement de pràctica bàsica de bon funcionament. 
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Jordi Petit creu que els antics coordinadors ha estudiat molt les raons dels nous 
resultats; creu que el nivell de treball dels estudiants és molt baix, i que per tant els 
resultats són els esperats; afirma que les notes dels exàmens finals de les altres 
assignatures són iguals de dolentes i que el que passa és que el pes de l’examen final és 
diferent.  
 
Es genera un cert debat sobre la feina en problemes que requereix P1. 
 
Agustín Fernández insisteix en aplicar els nous criteris ja. 
 
David López insisteix en els hàbits de treball; en la feina d’ensenyar. 
 
Rafel Cases es queixa que a la reunió no s’hagi parlat, com en d’altres ocasions, sobre 
d’altres mètodes; pensa que el procediment del Cap d’Estudis, Jordi Tubella, d’anar 
estirant i estirant no és el correcte. 
 
La Degana creu que Jordi Tubella ha donat la seva opinió; la Degana creu que Jordi 
Tubella ha fet la seva feina, la feina que li corresponia de fer. 
  
Hi ha un cert debat agre al respecte. 
 
Sergio Arcos insisteix en la necessitat de la correcció manual i en el factor psicològic 
de la correcció actual a P1. 
 
La Degana diu que no s’ha pactat res amb l’Equip. 
 
Novament hi ha un cert debat agre al respecte. 
 
Es procedeix a votar (votació secreta a petició indirecta del Secretari) sobre la proposta 
presentada: 
 
Vots a favor:   12 
Vots en contra:  14 
Vots en blanc:    3 
Vots nuls:     0 
 
Per tant es rebutja la proposta. 
 
Jordi Garcia explica detalls del mètode d’avaluació i de certes incidències a 
l’assignatura de PRED. 
 
Hi ha un torn obert de paraules. 
Hi intervenen: Agustín Fernández, David López, Rafel Cases i la pròpia Degana. 
 
Jordi Garcia detalla el seguiment de la Comissió Docent de canviar el mètode 
d’avaluació de PRED.    
 
Novament hi ha un debat agre. 
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La Degana explicita que tenim una dificultat tècnica. 
 
La Degana demanarà que la professora Elvira Pino accepti la petició de la Comissió 
Docent i que l’apliqui en aquest quadrimestre i que posteriorment es reflexioni sobre el  
mètode d’avaluació. 
 
La Comissió assenteix en donar suport a les gestions necessàries per tal que la 
professora Elvira Pino reconsideri la seva dimissió com a responsable de PRED i per tal 
que s’aconsegueixi una solució tècnica per tal que l’avaluació dels estudiants, aquest 
quadrimestre, s’ajusti a la NAG de la UPC. 
 
 
8.- Torn obert de paraules. 
 
El Secretari fa un aclariment sobre el reglament de la FIB en referència a les 
atribucions de la Comissió Permanent. 
 
S’aixeca la sessió a les 15:10  hores. 
 
 
 
 
Annexos: 

0. Mail sobre continuació de la Comissió Permanent. 
7. Mail de la nova Proposta de mètode d’avaluació de P1. 

 


