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ACTA  DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT  

EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 21 DE GENER DE 2009  
 
Hi  assisteixen: 
 
Degana: Sancho, Maria R.  Comença la reunió a les 11:13 hores, a la Sala 
Aluja, Tomàs   de Juntes, amb el següent Ordre del Dia: 
Anglès, Rosa   
Arcos, Sergio   
Brenot, Christine  1.  Informació i debat sobre l’estat i el context 
Canales, Manel  del Grau en Enginyeria Informàtica. 
Cañabate, Antonio 
Cases, Rafel  
Castell, Núria 
Codina, Esteve 
Cortadella, Jordi  
Diéguez, José Manuel  
Domingo, Jordi  
Fernández, Agustín  
Gavaldà, Ricard  
Garcia, Jordi  
López, David   
Martín, Enric Xavier   
Martín, Rosa Mª  
Martínez, Fernando 
Monzó, Christian 
Muñoz, Pilar  
Murillo, Carme    
Nieuwenhuis, Robert 
Sánchez, Fermín 
Serna, Mª José 
Sesé, Gemma 
Tubella, Jordi 
Secretari: Nonell, Ramon 
  
 
 
S’excusen:  Lluís Ametller, Joan Aranda i Josep Fernández. 
Convidats: Juanjo Navarro, Mercè Mora i Ramon Canal. 
Assistent no membre: Merche Bombín. 
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1.- Informació i debat sobre l’estat i el context del Grau en Enginyeria 
Informàtica.  
 
La Degana  explica l’objectiu de la reunió; informa de: 

A. Context estatal. 
B. Comissió de Competències. 
C. Comissió de Graus. 
D. Comissió de Fonaments. 

 
 
A. - Sobre el context, la Degana detalla les diverses actuacions fins al 15 de juliol i les 
que a partir d’aleshores s’han fet: 

- 9 d’octubre: Comissió Permanent CODDI. 
- Converses amb diputats. 
- 28 d’octubre: Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de Diputados. 
- Implicacions i reaccions. 
- 30 i 31 d’octubre: Plenari CODDI. 
- 1 de novembre: reunió Sr. Felipe Pétriz; detalla que el Director General sempre 

ha entès el problema. 
- 12 de novembre: Comisión de Ciencia e Innovación del Senado. 
- 13 de novembre: resposta per escrit del MICINN. 
- 16 de novembre: comunicat CODDI. 
- 19 de novembre: suport del comissionat. 
- 19 de novembre: reunió amb el Sr. Felipe Pétriz. 
- 20 de novembre: manifestacions. 
- 5 de desembre: reunió Consejo Universidades. 
- 6 de desembre: assemblea RITSI; la pressió política s’incrementa. 
- 15 de desembre: acord de protocol únic. 
- 18 de desembre: manifestació a Madrid. 
- 9 de gener: reunió convocada pel president de la Comisión de Enseñanzas 

Técnicas y Arquitectura del Consejo de Universidades.  
 
La Degana afirma que el context no està clar ni per qui té fitxes; que les fitxes encara 
no són públiques.  
 
 
Torn obert de paraules. 
 
Hi intervé Mª José Serna. 
 
La Degana afirma que des de la UPC no es tirarà endavant cap protocol sobre 
enginyeria informàtica fins que la FIB no presenti el seu. 
 
B. - Fermín Sánchez informa de la feina de la Comissió de Competències. 
Detalla processos des del febrer del 2007. 
Detalla l’aprovació de la llista de competències per la Junta de Facultat. 
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Detalla aspectes de les enquestes dissenyades. 
 
 
C. - Fermín Sánchez informa de la feina de la Comissió de Graus. 
Detalla processos des de juny de 2007. 
Detalla aspectes d’especialitat. 
Detalla aspectes del possible grau en Ciència dels Serveis. 
Detalla aspectes de metodologia. 
Detalla aspectes del Marc del Grau.  
Detalla aspectes de proposta d’assignatures. 
Recorda l’aprovació en Junta del Marc. 
 
S’obre torn de paraules. 
 
Hi intervé Jordi Cortadella. 
 
Fermín Sánchez explica la feina feta, també,  per la Comissió de Fase de Selecció.  
Fermín Sánchez, finalment, explica la implantació d’una “wiki verifica”. 
 
D. - Ramon Nonell informa de la Comissió de Fonaments.  
Agraeix als seus membres (Mercè Mora, Lluís Ametller, Juanjo Navarro i Ricard 
Gavaldà) la feina que han fet, i que encara no s’ha acabat, afirma. 
Detalla aspectes dels temes elaborats. 
 
La Degana detalla que el document passarà a la Comissió de Graus quan estigui llest. 
 
Ricard Gavaldà detalla alguns aspectes i remarca que cal homogeneïtzar i recollir 
suggeriments. 
 
S’obre un torn de paraules: 
  
Rafel Cases (agraeix  la precisió de l’exposició). 
David López (troba a faltar algunes coses de física i també de metodologia). 
Robert Nieuwenhuis (agraeix l’exhaustivitat).  
Ricard Gavaldà  i Mercè Mora detallen aspectes. 
Antonio Cañabate (creu que cal compartir amb d’altres facultats). 
Rafel Cases (li preocupa quin ús se’n farà; què en farem). 
Ramon Nonell, Juanjo Navarro i Ricard Gavaldà detallen alguns aspectes. 
 
La Degana exposa com creu que és factible de continuar sobre el pla d’estudis:  

- Cal parlar-ho a la Comissió de Graus. 
- No és recomanable de concretar una proposta de Grau en Enginyeria Informàtica 

abans que apareguin les fitxes. 
- Detalla  temes independents de les fitxes: 

- La part del verifica independent de la concreció en matèries. 
- Les aportacions de les Comissions de Competències i de Fonaments. 
- Anglès i competències transversals 
- Iniciar d’altres possibles temes. 
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Torn general obert de paraules. 
 
Rafel Cases: comenta aspectes sobre les fitxes (està molt d’acord amb la no inhibició 
de la Degana en aquest tema); creu que val la pena de no esperar el contingut de les 
fitxes i de treballar molt en la concreció del pla; hauria esperat una major participació de 
la Comissió Permanent en el tema del pla, afirma; creu que la Comissió Permanent 
també hauria de tractar el Grau en Ciència dels Serveis; creu que cal desenvolupar les 
dues titulacions en paral·lel; es mostra preocupat per la mecànica de la Comissió de 
Graus; afirma que caldria polir-la, aquesta mecànica, de cara a convergir cap al pla 
d’estudis.  
 
La Degana detalla que no creia que la part acadèmica vingués tan influenciada per la de 
les atribucions; que és així i que separar-ho no és, malauradament, possible.  
 
La Degana creu que és prioritari el Grau en Enginyeria Informàtica, i que cal elaborar-
lo independentment de qualsevol altre grau; creu que és més adequat discutir només el 
Grau en Enginyeria Informàtica; si la Comissió Permanent demana portar els dos Graus 
alhora, així ho farà i ho portarà a la Comissió de Graus; remarca que si a la Facultat no 
li interessa el Grau en Ciència dels Serveis, doncs no l’assumirà. 
 
La Degana detalla la composició de la Comissió de Graus.  
 
Ramon Canal: sobre el funcionament o el mandat de la Comissió de Graus, creu que ha 
estat més un fòrum que no un òrgan executiu.  
 
La Degana recorda que el pla d’estudis s’aprova a la Junta; no creu que la Comissió de 
Graus hagi de votar res; si de cas s’haurà d’activar algun mecanisme nou, afirma. 
 
Jordi Domingo: és manifest l’esforç que fem tots plegats, especialment la Degana, 
afirma; pregunta l’encàrrec que té cada comissió, quan  acabaran la feina i  què han de 
presentar; creu que hi ha un malestar pel funcionament de la Comissió de Graus (no hi 
ha res de concret, afirma); creu que la Comissió de Graus té una feina de construcció del 
pla d’estudis; creu que a la Junta hi hauria d’anar alguna cosa molt consensuada. 
 
La Degana detalla aspectes de les comissions; veu les diverses comissions com a 
comissions d’assessorament de la de Graus.  
 
Jordi Domingo: creu que ja és hora que a la Comissió de Graus es parli d’altres coses a 
part de les competències; creu que la Comissió de Graus ha se ser més executiva; creu 
que l’altra titulació l’ha de treballar la Facultat; i la de treballar la mateixa Comissió de 
Graus o una altra; creu que la titulació Ciència dels Serveis no ens ha de venir de fora; 
per altra banda, creu que la Comissió de Graus ha d’informar regularment a la Comissió 
Permanent. 
 
La Degana assegura que el grau d’obligatorietat vindrà marcat per les fitxes; agraeix les 
aportacions de millora; explica que l’existència de fitxa de màster és una cosa 
significativa; li preocupen els mateixos temes, afirma; no té la sensació que a la 
Comissió de Graus s’hagi volgut evitar temes. 
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Roberto Nieuwenhuis: es pregunta cap a on volem orientar els estudis; quins titulars 
hem de donar; creu que els fonaments científics han de distingir els nostres titulats; creu 
que el treball de la Comissió de Fonaments podria ampliar-se cap a fonaments més 
informàtics; planteja: servei a l’empresa versus servei als fonaments de coneixement; 
creu que, atès que pot haver-hi una altra titulació enfocada a l’empresa, no és 
convenient no dissenyar els dos títols alhora.         
    
La Degana remarca que està molt d’acord amb el que diu Roberto; matisa que 
l’equivalent del títol d’ara no és el Grau (serà el Màster, afirma). 
 
Roberto Nieuwenhuis: també creu que serà el Màster, la referència. 
 
Ricard Gavaldà: creu que abans de treballar la titulació en Ciència dels Serveis, s’ha 
de saber quina és la situació actual; creu que la Comissió de Graus ha de tenir la 
informació sobre aquesta titulació, tot i que creu que no s’hi ha de posar a treballar en el 
sentit de pla d’estudis. 
 
La Degana explica el que ella va fer quant al Grau en Ciència de Serveis: dir al Rector 
que si es feia la titulació en Ciència dels Serveis, consideressin la Facultat. 
 
La Degana creu que calen reunions en petit comitè sobre temes concrets i específics; 
creu que a la Comissió de Graus és difícil de parlar de detalls i de concretar. 
 
La Degana creu que s’ha de parlar en aquest sentit més endavant, quan tot estigui més 
elaborat; creu que els petits comitès encara no toquen: ha d’estar tot més ben elaborat, 
reitera. 
   
Ricard Gavaldà: comenta aspectes d’encaix Comissió de Competències/Comissió de 
Graus; què fa la Comissió de Competències a partir d’ara?, pregunta. 
 
Jordi Cortadella: creu que les fitxes no són excusa i que cal treballar en el pla; creu 
que cal discutir els continguts de la carrera; que s’ha perdut un temps; diu que cal 
dissenyar el pla encara que no tinguem les fitxes; creu que el mètode de les 
competències no funciona; creu que la comissió de competències no ha sabut traslladar 
informació cap a l’estructura d’assignatures; creu que el problema de la Comissió de 
Graus és de representativitat; creu que el pes l’han de portar els departaments 
informàtics; diu que majoritàriament les titulacions en Ciència dels Serveis no les donen 
departaments d’informàtica, més aviat departaments de negocis; que més aviat són 
titulacions de màster; no té clar que la titulació en Ciència dels Serveis sigui adaptable 
del tot a la nostra Facultat; creu també que l’entorn empresarial més immediat no ha de 
ser el referent. 
 
La Degana diu que tampoc les empreses no han de marcar-ho tot.  
 
Jordi Cortadella: fa referència a la definició d’un nucli entre LSI, AC  i MAII i a una 
proposta tècnica que creu que mancava a la Comissió de Graus; creu que era una 
proposta en sentit d’agilitat, que creu que és el que ara falta. 
 
La Degana creu que els departaments minoritaris no s’han manifestat mai contra el pes 
del departaments informàtics.  
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Agustín Fernández: voldria que el pla d’estudis s’aprovés absolutament per consens; 
no li importa qui aconsegueix el consens, diu; entén que l’important és l’acord; creu que 
no hem d’improvisar criteris; tampoc no li importa quan estigui llest, assegura. 
 
Antonio Cañabate: pensa que potser s’ha d’analitzar per què l’altra vegada no va 
haver-hi consens; pensa que els plans d’estudis els hauria de fer altra gent; creu que la 
Comissió de Graus és un fòrum; creu que l’Equip Deganal és el millor òrgan de cara a 
aconseguir consens, és l’element que més recull consens; el consens no és fàcil, acaba 
afirmant. 
 
La Degana afirma que reunirà la Comissió de Graus; entén que hi ha un encàrrec de 
concretar. 
 
La Degana dóna les gràcies per l’assistència.       
 
S’aixeca la sessió a les 14  hores. 
 
 
 


