
 1 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT CELEBRADA EL  
DIA 21 DE MARÇ DE 2007. 

 
 
Comença la reunió a la Sala d’Actes de la FIB a les 11:25 hores amb el següent ordre 
del dia: 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
2. Afers de tràmit. 
3. Informe de l’Equip. 
4. Implantació dels ensenyaments en el marc de l’EEES a la UPC. 
5. Sanció, si escau, de la Memòria 2005/2006. 
6. Torn obert de paraules. 

 
 
 
 

Assistents: 
 
PDI: 
 
Ageno Pulido, Alicia     Martínez Parra, Conrado 
Alquézar Mancho, René    Mayol Sarroca, Enric 
Aluja Banet, Tomàs    Montero Mercadé, Lídia 
Àlvarez Faura, M. del Carme   Mora Giné, Mercè 
Ametller Congost, Lluís    Navarro Guerrero, Juan José 
Barceló Garcia, Miquel    Navarro Mas, José 
Barceló Ordinas, José Mª    Navarro Moldes, Leandro 
Blesa Aguilera, María José   Navazo Álvaro, Isabel 
Botella López, Pere    Nonell Torrent, Ramon 
Cañabate Carmona, Antonio   Parcerisa Bundo, Joan Manel 
Cases Muñoz, Rafel    Petit Silvestre, Jordi 
Castell Ariño, Núria    Rivero Almeida, José Miguel 
Castro Rabal, Jorge    Rodríguez Hontoria, Horacio 
Cobo Valeri, Erik     Ruiz Muñoz, José Luis 
Cortadella Fortuny, Jordi    Sabaté Garriga, Ferran 
Cruz Díaz, José Lorenzo    Sadovskaia Nurimanova, Natalia 
Domingo Pascual, Jordi    Sànchez Marré, Miquel 
Fernández Jiménez, Agustín   Sancho Samso, M. Ribera 
Fernández Ruzafa, Josep    Serna Iglesias, Mª José 
Fonseca Casas, Pau    Sesé Castel, Gemma 
Garcia Almiñaña, Jordi    Trias Pairó, Joan 
Gavaldà Mestre, Ricard    Tubella Murgadas, Jordi 
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Gil Gómez, María Luisa    Turmo Borràs, Jordi 
Herrada Lillo, Enrique    Vázquez Alcocer, Pere Pau 
Herrero Zaragoza, Josep Ramon   Vinacua Pla, Àlvar 
Larriba Pey, Josep Lluís     
López Álvarez, David     
Marés Martí, Pere      
Martí Rabassa, Jordi  
    
Assistent no membre: Antònia Soler Cervera. 

 
 
PAS: 
 
Anglès Ruiz, Rosa     Montero Garcia, Jordi 
Brenot Rency, Cristina    Murillo Barranco, Carme 
Chalé Marzal, Lina     Obiols Vives, Albert 
Diéguez Pérez, José Manuel    Quemada del Campo, Susan 
Huerta Cerezuela, Víctor    Rodero Blánquez, Manuel 
Martín Santiago, Rosa María     
 
 
ESTUDIANTS: 
 
Altisent Àlvarez, Francesc Josep   Fenollosa Bielsa, Carles 
Arcos Sebastián, Sergio    Hernández Prieto, Javier 
Bellido Cerda, Jordi      Martí Ruiz, Pere 
Bergada Esteve, Pau     Martínez Bou, Daniel 
Buigues Pont, Marc     Monzó Brandvold, Cristian 
Cajal Mariñosa, Sergio    Navas Peire, Álvaro 
Canyameres Giménez, Isart    Olmeda San Miguel, Jorge 
Casanellas Bergés, Félix    Prat Robles, David 
Castro Capafons, Ismael    Soucheiron Estruch, Jordi 
       Tejero Vilariño, Eduardo 
        
   
 
 
S’excusen les persones següents: Ramon Canal, Elvira Guàrdia, Daniel Jiménez, Lluís 
Màrquez, Carme Martín, Robert Nieuwenhuis, Marta Pérez. 
 
La Degana dóna la benvinguda als membres de la Junta de Facultat.  
 
La Degana expressa el condol per la defunció del professor del Departament de 
Matemàtica Aplicada II Josep M. Peris. 
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La Degana felicita diverses persones pels seus premis, mencions o càrrecs i els agraeix 
la seva dedicació. 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova per consens. 
 
 
2.- Afers de tràmit. 
 
No n’hi ha cap. 
 
 
3  Informe de l’Equip. 
 
La Degana informa amb projecció electrònica (annex 1) i l’informe s’estructura en: 
 

1- Activitat acadèmica. 
2- Promoció. 
3- Aules d’empresa. 
4- Pla estratègic. 
5- Associacions. 
6- Activitats 30è Aniversari. 
7- Comunitat FIB. 
 

 
1- Activitat Acadèmica. 

 
Es tracta: 
- Informació matrícula Q2. 

 - Màsters. 
•  La Degana agraeix l’esforç de la impartició de classes en anglès així 
com l’esforç d’aconseguir contactes amb empreses.  

 - Fase de selecció. 
 - Internacionals. 
 - Recursos.  
 

 
2- Promoció.  

 
Es tracta:  
- Xerrades a centres de secundària. 

•  La Degana agraeix la implicació del professorat. 
- Saló Estudia. 
- Fòrum de les Escoles. 
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3- Aules d’empresa.  
 
Es tracta:  
- Evolució de l’assistència. 
 
 

4- Pla estratègic.  
 
Es tracta:  
- Pla estratègic 2007. 
- Pla estratègic 2008-2010. 

 
 

5- Associacions.  
 
Es tracta:  
- Fòrum TI.. 

•  La Degana felicita els estudiants per tota la feina. 
- Oasi (20 anys). 
- FIBERPARTY. 
- Festa FIB. 

 
 

6- Activitats 30è Aniversari. 
 
Es tracta:  
- Calendari. 

•  La Degana agraeix la participació dels Departaments. 
 

 
7- Comunitat FIB. 

 
Es tracta: 
- Carta de Serveis PDI. 
- Guia de Serveis PDI. 
- Nova web FIB. 
- Eleccions Degà/Degana 2007. 
 
 

 
Torn obert de paraules. 
 
Carles Fenollosa diu que són el Fòrum d’Informàtica més gran de l’Estat tot remarcant 
que està muntat per estudiants. 
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Isart Canyameres pregunta sobre la Fase Selectiva (bàsicament sobre dades). 
 
La Degana mostra a la Junta dades de la Fase Selectiva: 
  - Evolució Nota Accés (mitjana). 
  - Rendiment estudiants amb nota d’accés ≥ 7. 
  - Evolució NP estudiants amb nota d’accés ≥ 7. 
  - Estudiants que superen la Fase Selectiva. 
  - Rendiment Fase Selectiva en funció Nota Accés. 
  - Abandonaments. 
 
La Degana afirma que s’ha de repensar la Fase Selectiva, que els estudiants amb una 
bona nota d’accés, i que estudiïn, han de tenir resultats acceptables; comenta que cal 
saber-se posar al lloc dels professors de la Fase Selectiva, i que entre tots ja es treballarà 
i s’arribarà a les conclusions adequades. 
 
 
4  Implantació dels ensenyaments en el marc de l’EEES a la UPC. 
 
La Degana anuncia les novetats en aquest afer i dóna la paraula a Jordi Garcia. 
 
Jordi Garcia explica diversos aspectes (en projecció electrònica; part en annex 2). 
 
Jordi Garcia tracta l’estat de la qüestió amb cert detall. 
 
Jordi Garcia remarca que no hi haurà catàleg de títols; que les universitats proposaran 
títols; que s’haurà de fer rendició de comptes; quina serà l’estructura del nom del títol 
segons branques; quin és l’interval del nombre de crèdits; quin és el transitori; quin 
calendari de treball té el Ministeri. 
 
La Degana informa de la previsió UPC (segons el pla presentat per la vicerectora) de 
cara a la futura posada en marxa dels plans EEES; remarca certes problemàtiques 
relacionades amb les regulacions de les professions. 
 
S’obre un primer torn de paraules. 
 
Josep Fernández comenta aspectes dels crèdits del grau i de la possibilitat de fer més 
d’un grau. 
 
Rafel Cases comenta unes propostes que no han arribat mostrant-se preocupat per 
alguns passos que no s’han fet a la UPC; pregunta qui dóna forma, qui pren decisions.  
 
Conrado Martínez creu que potser seria bo de fer arribar a la UPC que no caldria tanta 
cosa per tal de donar-nos el vistiplau al nostre títol; pensa que no té sentit de demanar- 
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nos tants avals per tal que ens deixin fer el títol en Enginyeria Informàtica; s’hauria de 
fer arribar a la UPC que no cal, afirma. 
 
 
La Degana diu que el paradigma canvia, i que el de tècnics i superiors ja no val; que no 
seria massa bo de fer graus diversos (més acostat un a la superior, més acostat l’altre a 
les tècniques); cal veure quins són les regles del joc i hem de donar la millor resposta, 
afirma. 
 
La Degana diu que ara el que fem és contrastar dades dels informes que ens arriben; 
estem, comenta, seguint les informacions que arriben per tal d’assegurar que la 
Informàtica és valorada adequadament; els nostres òrgans, afirma, seran els que hauran 
d’acabar decidint. 
 
La Degana diu que és obvi que farem un grau, i que segurament haurem de passar per 
tota una feina, com tothom; que en algunes àrees hi haurà més problemes, però que tots 
hem de fer el que ens demanen: tothom dissenyarà els seus plans; la Degana afirma que 
com a Centre hem de fer el que cal fer. 
 
 
S’obre un segon torn de paraules. 
 
Josep Lluís Larriba pregunta per la data de setembre 2008 i per la disminució de 
crèdit. 
 
La Degana creu que la idea és que cal anar amb tota la pressa que el Ministeri ens 
permeti. 
 
La Degana recorda que el segon cicle serà substituït pel Màster; la càrrega es 
redistribuirà, assegura. 
 
Miquel Barceló dóna informació de com estan algunes Comissions de la UPC; 
assegura que la feina, ara, és la de pensar com s’han de redissenyar els plans per al XXI,  
i que certs experts han d’ajudar en aquesta reflexió. 
 
 
5.-  Sanció, si escau, de la Memòria 2005/2006. 
 
La Memòria 2005/2006 (annex 3, en paper), que ha estat a la disposició de la Facultat 
com s’indicava en el corresponent mail (annex 4), s’ha de sancionar, explica el 
Secretari. 
 
El Secretari explica les errates detectades (en annex 5), tot agraint l’interès de les 
persones. 
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Se sanciona per consens la Memòria 2005/2006. 
 
El Secretari agraeix la feina de Rosa Anglès.  
 
 
6. Torn obert de paraules. 
 
Carles Fenollosa afirma que des de la DAFIB es pensa que cal integrar els estudiants 
de Màster i Doctorat de la FIB.  
 
La Degana diu que veu molt bé que només hi hagi una DAFIB i que els estudiants de 
Màster s’integrin a la DAFIB; caldrà acabar-ho d’estudiar creant una Comissió de 
treball, assegura. 
 
Rafel Cases puntualitza breument sobre la realització i la bona feina de la Memòria; al 
seu entendre, el Secretari menystenia la seva importància.  
 
La Degana li agraeix la puntualització. 
 
Conrado Martínez mostra la seva preocupació pels horaris de les assignatures, demana 
que la informació sigui clara: per exemple, que els horaris estiguin tots públics a la web. 
 
La Degana explica la dificultat de la feina dels horaris, feina que al seu entendre no té 
una única direcció; la Degana afirma la clara voluntat de fer-ho bé; no ens consten 
massa descontentaments, assegura; remarca novament la dificultat; la Degana afirma 
que una volguda falta de transparència ni se li ha passat pel cap. 
 
El Secretari remarca l’evident utilitat de la Memòria en tots els afers interns de la 
Facultat. 
 
La Degana agraeix la feina de la Junta durant tot aquest temps. 
 
Hi ha aplaudiments. 
 
El Secretari recorda la reunió d’ara mateix de la Junta Electoral. 
 
 
 
 
 
S’aixeca la reunió a les 12:55 hores. 
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Annexos: 
 
Annex 1: Informe. 
Annex 2: Propuesta de directrices para la elaboración de títulos universitarios de Máster 
y Grado. 
Annex 3: Memòria Facultat d’Informàtica de Barcelona, curs acadèmic 2005-2006. 
Annex 4: Mail Memòria FIB curs 2005-2006. 
Annex 5: Fe d’errates de la Memòria FIB curs 2005-2006. 
 


