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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT CELEBRADA  

EL DIA 20 DE JULIOL DE 2009 
 
 
Hi  assisteixen: 
 
Degana: Sancho, Maria R.  Comença la reunió a les 15:43 hores, a la Sala 
Aluja, Tomàs   de Juntes de Rectorat, amb el següent Ordre del  
Ametller, Lluís  Dia: 
Brenot, Christine 
Cañabate, Antonio 
Cases, Rafel  
Castell, Núria 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.  
Cobo, Erik  2. Afers de tràmit. 
Cugat, Josep  3. Informe de l’Equip. 
Diéguez, José Manuel 4. Aprovació, si escau, de mètodes d’avaluació. 
Domingo, Jordi 5. Torn obert de paraules. 
Fernández, Agustín  
Fernández, Josep  
Gavaldà, Ricard  
Garcia, Jordi 
López, David  
Martín, Enric    
Martín, Rosa Mª 
Martínez, Fernando 
Moragues, Marta  
Murillo, Carme 
Petit, Jordi 
Rubio, Albert 
Serna, Mª José 
Sesé, Gemma 
Tubella, Jordi 
Secretari: Nonell, Ramon 
  
 
 
S’excusen: Rosa Anglès, Joan Aranda, Jordi Cortadella, M. Pilar Muñoz, Robert 
Nieuwenhuis, Fernando Orejas, Fermín Sánchez i Àlvar Vinacua. 
 
 
  
Assistent no membre: Merche Bombín. 
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La Degana comenta la mort del fill de la senyora Puri; la Comissió Permanent 
expressa el seu condol. 
 
La Degana dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent. 
 
1. - Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’incorporen tres esmenes per consens: 
 
De Jordi Domingo millorant la seva intervenció arran de la del Secretari (que ara 
s’explicita) sobre l’anterior revisió del pla d’estudis. 
 
De Rafel Cases demanant que es tregui una frase seva sobre la Comissió Docent que ha 
quedat descontextualitzada.  
 
De diverses persones que demanen que s’incloguin explícitament el suggeriment de 
recompondre la Comissió de Graus i l’acceptació de la Degana d’aquest suggeriment.  
 
S’aprova per consens l’acta amb les esmenes incorporades. 
 
 
2. - Afers de tràmit. 
 
El Secretari relaciona les comissions fetes amb l’acord de la Direcció de la Facultat i 
els corresponents Departaments des de l’última Comissió Permanent ordinària (annex 
1). 
 
El Secretari informa de la pre-aprovació del Calendari lectiu per al curs 2009-2010 
segons mails en annex 2. 
 
El calendari lectiu 2009-2010 (annex 3) es ratifica per consens. 
 
 
3. - Informe de l’equip. 
 
Jordi Garcia informa de: 

- Matrícula específica PFC (internet). 
- Processos administratius. 
- Acte acadèmic. 
- Jornades JENUI.  
- Becari CCD. 
- Valoració positiva de l’AQU.  
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Jordi Tubella informa de: 
- Matrícula estudiants nous. 

La Degana en detalla alguns aspectes. 
 
 
Gemma Sesé informa de: 

- Màster TI:  acord doble titulació. 
- Assignatures en anglès. 
- D’altes aspectes. 

 
La Degana informa de: 

- Erasmus Mundus Master in Data Mining and Knowledge Management. 
- D’altres Erasmus Mundus. 

 
Josep Fernández informa de: 

- Web de la Facultat. 
- Activitats “grup de noies”. 

Agraeix la participació de les professores. 
Agraeix la participació del Centre de Processament de Dades UPC. 

- Olimpíada Informàtica. 
Agraeix la participació dels professors. 

- Promoció dels nous estudis de grau. 
- Posada en funcionament del girlday. 

La Degana detalla aspectes del nombre de noies matriculades. 
- Activitats internes de la FIB. 
- Enquestes del Ministeri d’Educació sobre competències transversals. 

 
Núria Castell informa de: 

- Balanç mobilitat curs passat. 
- Contactes amb d’altres universitats. 
- GeorgiaTech. 
- Know Europe. 
- Organització de dies i fires internacionals. 
- Pràctiques en empreses en el context de mobilitat internacional. 

 
Tomàs Aluja informa de: 

- Estades en empreses locals. 
- Convenis de cooperació educativa. 
- Càtedra Everis. 
- Enquesta titulars 2004/05. 

 
Rosa M ª Martín informa de: 

- Millores en infraestructures. 
- Pla equipament docent. 
- Diversos projectes. 
- E-administració. 
- Usabitilat Racó. 
- Accessibilitat web. 
- Integració amb Athenea. 
- Correu electrònic estudiantat. 
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Carme Murillo informa de: 

- 16 de maig: robatori. 
- Línea 9 del metro. 
- Plantilla FIB. 

 
El Secretari Acadèmic informa de: 

- Votacions electròniques. 
- Canals de participació per tal d’informar sobre incidències de gènere i de 

discapacitats. 
 
S’obre un torn obert de paraules. 
 
Jordi Domingo: demana informació sobre la Càtedra Everis (Tomàs Aluja diu que li 
farà arribar la informació) i pregunta per l’oferta en anglès al Màster (Gemma Sesé 
explica la situació). 
 
Rafael Cases: troba a faltar informació sobre la creació del Departament d’Enginyeria 
de Serveis i Sistemes d’Informació. 
 
La Degana contesta que és un tema del Departament d’LSI; que la informació que té és 
com a membre de la Permanent del Claustre, que requereix confidencialitat fins que 
vagi al Consell de Govern; creu que el director d’LSI li havia d’haver informat a ella. 
  
La Degana, de totes maneres, indica que hi ha un transitori i que en aquest transitori no 
hi ha cap canvi en el repartiment d’assignatures. 
 
Rafel Cases: troba pintoresc que sigui el Departament d’LSI que hagi d’informar a la 
Degana. 
   
 
4.- Aprovació, si escau, de mètodes d’avaluació. 
 
Jordi Tubella explica que es tractarà el mètode de P1. 
 
Jordi Tubella explica els fets des de la darrera Comissió Permanent; s’han reprès 
converses, assegura; explica la proposta del responsable de P1 (annex 4); la 
convocatòria de Comissió Docent; que per consens la Comissió Docent no aprova la 
proposta; que la Comissió Docent transmet els seus comentaris: 
-Incrementar el pes de l’avaluació continuada respecte el 25% que proposen. En aquest 
sentit, es veuria positiu arribar a un pes del 50% com s’ha aplicat en pla alternatiu 
durant el quadrimestre que acaba de finalitzar. 
-És imprescindible indicar els criteris de correcció i més si es pretén utilitzar una eina 
automàtica per a l’avaluació de l’estudiantat. Al menys aquesta avaluació automàtica 
hauria d’estar complementada per una avaluació manual dels exercicis lliurats pels 
estudiants pel que fa referència als problemes que formen l’examen final.  
    
Jordi Tubella explica que no ha rebut cap nova proposta que incorpori els elements 
considerats per la Comissió Docent. 
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S’obre un torn de paraules. 
 
Jordi Domingo pregunta què ha de discutir la Comissió Permanent. 
 
Jordi  Tubella ho detalla.   
 
David López pregunta quan serà aplicable la nova proposta. 
 
Jordi Tubella explica que la idea és fer el que s’ha fet durant l’últim quadrimestre: que 
l’estudiant es posicioni entre l’oficial i l’alternativa. 
 
Jordi Domingo creu que potser ho fem massa complicat; pregunta si els criteris són 
obligatoris de passar (Jordi Tubella contesta que sí); per altra banda, pregunta per la 
proposta d’IC; assegura que la proposta de mètode d’avaluació no és atribució del 
responsable i que no havia de retirar-la (es refereix a IC). 
 
Hi ha un debat agre sobre les atribucions del responsable d’IC. 
 
Jordi Domingo creu que la proposta s’hauria d’haver tractat a la Comissió Permanent 
(es refereix a IC). 
 
La Degana explica que és el responsable d’assignatura qui proposa el mètode 
d’avaluació. 
 
Jordi Domingo creu que se n’ha de parlar. 
 
La Degana torna a la situació de P1; creu que ara cal que la Comissió Permanent 
ratifiqui les peticions de la Comissió Docent. 
 
Jordi Petit pregunta quantes assignatures publiquen els criteris; Jordi Tubella contesta 
que poques. 
 
Jordi Petit compara amb d’altres criteris (per exemple: accés a segon cicle). La 
Degana explica que l’examen d’accés a segon cicle servia per a ordenar. 
 
Jordi Petit comenta que a la Comissió Docent es va indicar que per a moltes 
assignatures els criteris són difícils d’explicitar. 
 
Rafael Cases es mostra contrari a la ratificació de la modificació. 
 
Es posa a votació la ratificació de les peticions de la Comissió Docent abans 
esmentades. 
Vots a favor de la ratificació:    20 
Vots en contra de la ratificació:    4  
Vots en blanc:       1 
S’abstenen la resta de persones amb dret a vot  
 
Per tant es ratifica la petició de la Comissió Docent. 
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5. Torn obert de paraules. 
 
David López: 
Demana per s’avancin algunes peticions (per exemple: preguntes de l’examen de segon 
cicle). 
Demana que hi hagi una programació més fixada d’horaris de classe. 
 
La Degana diu que s’intentarà d’avançar en algunes peticions.   
 
La Degana, sobre els horaris, explica la situació actual i assegura que si cal es poden 
fixar uns horaris, cosa que potser podria donar menys llibertat, opina. 
 
David López matisa que no es queixa d’aquest any; creu que potser s’hauria de repartir 
“l’horari dolent” entre tots.  
 
La Degana accepta el suggeriment. 
 
Rafel Cases: 
Es refereix al document emès per la Degana el passat 4 de juny en què prenia un conjunt 
de mesures relatives a l’assignatura PRED, document que anava acompanyat d’una 
exposició de fets, l’últim de tots ells començant així: 
En dies posteriors, Jordi Garcia pregunta a Rafel Cases per l’estat de l’afer i aquest li 
respon, el dia 29 de maig, que considera que qualsevol modificació de les normatives 
d’avaluació vigent és il·legal i que, per tant, no creu que hagi de complir amb els 
requeriments fets per part de la Comissió Docent i la Comissió Permanent. 
Rafel Cases diu que la transcripció literal de la resposta que li va enviar (el 29 de maig) 
a Jordi Garcia és la següent: 
... mantinc la meva disposició a col·laborar per tal de trobar una sortida a un problema 
que em sembla que seria molt difícil de tractar amb vista al curs vinent. Per al curs 
actual, qualsevol modificació de les normatives d’avaluació vigents és il·legal. 
Rafel Cases vol que s’observi com s’ha mutilat el principi de la seva afirmació i que 
s’hi ha afegit una conclusió que ell no havia expressat. 
 
La Degana indica que li sap greu com va anar tot. 
 
Rafael Cases indica que a ell també li sap greu com va anar l’afer. 
 
Jordi Domingo: 
Sobre  punts per a les tutories; demana replantejament. 

La Degana detalla alguns aspectes de la negociació; assegura que si cal es 
replanteja. 

Demana un encàrrec a l’alça. 
Sobre els horaris; es mostra conscient que hi ha una persona nova, però creu que ha 
fallat alguna cosa. 
Demana més relació de la Facultat amb els responsables d’assignatures i amb els 
representants davant la Degana. 
Creu que els mètodes d’avaluació a la Fase de Selecció haurien de ser més semblants i 
convergents. 
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Erik Cobo:   
Recorda que pensem diferent i que cal coordinar-nos; ens recorda que som servidors 
públics; creu que la societat ens demana una universitat més formativa i que els canvis 
són sempre problemàtics; proposa més formació i menys selecció.   
Agraeix l’energia i la generositat de l’Equip. 
Prega que tots ens carreguem les piles i que siguem capaços de fer el que la societat ens 
demana.  
 
La Degana agraeix la col·laboració.  
  
 
S’aixeca la sessió a les 17:41  hores. 
 
Annexos: 

1. Comissions fetes amb l’acord de la Direcció de la Facultat i els corresponents 
Departaments. 

2. Mails sobre la proposta de Calendari Lectiu per al curs 2009/2010. 
3. Calendari lectiu curs 2009/2010. 
4. Mail de Josep Díaz sobre el Mètode d’avaluació de P1. 


