DOCUMENT DE CREACIÓ DE COMISSIONS
ESPECÍFIQUES PER LA COMISSIÓ PERMANENT
DE LA FACULTAT D’INFORMÀTICA DE
BARCELONA

 Document aprovat per la Comissió Permanent en sessió del
20/11/2013.
 El text que hi ha a continuació és el text refós del document
aprovat per la Comissió Permanent el 20/11/2013 amb les
modificacions aprovades per la Comissió Permanent en les
sessions que es detallen a continuació: 5/02/2014, 4/03/2015,
28/06/2016, 19/07/2017, 27/03/2019 i 12/02/2021.
 Adjunt al document hi ha la normativa de la Comissió
Acadèmica del grau en Intel·ligència Artificial i la Comissió
Acadèmica del màster en Ciència de Dades, creades ambdues
comissions per la Comissió Permanent, reunida el 12 de febrer
de 2021, seguint l’esperit de creació de les altres comissions
acadèmiques.

DOCUMENT DE CREACIÓ DE COMISSIONS ESPECÍFIQUES
PER LA COMISSIÓ PERMANENT DE LA FACULTAT
D’INFORMÀTICA DE BARCELONA (FIB)
La Comissió Permanent ha de crear diverses comissions específiques.
Aquestes comissions específiques actuaran desenvolupant les directrius
donades pels òrgans col·legiats i unipersonals de la Facultat i per les normatives
vigents, i sempre d’acord amb aquestes normatives.
Aquestes comissions específiques, en aquest sentit, actuaran en l’organització,
el seguiment, l’assessorament, la coordinació, l’avaluació... en els diferents
àmbits de les funcions pròpies de la Facultat.
Les actuacions de les comissions específiques tindran essencialment caràcter
de quotidianitat i seguiran procediments eficients tot possibilitant la participació
de diferents persones i de diversos sectors en la gestió i el funcionament de la
Facultat; els assumptes de caràcter excepcional que aquestes comissions
eventualment hagin de tractar els hauran de traslladar a la Comissió Permanent.
Les actuacions de les comissions específiques seran validades per la Comissió
Permanent, el Degà o Degana o el Secretari o Secretària.
Les comissions específiques creades substituiran els actuals òrgans i comissions
següents:
-

Comissió Docent
Comissió d’Avaluació Acadèmica
Comissió de Qualitat
Comissió Acadèmica del MEI
Comissió Acadèmica del MIRI
Comissió d’Avaluació Curricular Fase Inicial
Comissió d’Avaluació Curricular Obligatòries Comunes Fora de la Fase
Inicial
Comissió d’Avaluació Curricular Final

No es creen ni la Comissió de Biblioteca ni la Comissió de Relacions Empreses
FIB (CREF).
Les comissions i òrgans substituïts o no creats queden derogats.
Per la seva naturalesa interuniversitària, queda vigent la Comissió Acadèmica
Interuniversitària del Master in Artificial Intelligence (CAIMAI), la descripció
de la qual pot consultar-se en https://www.fib.upc.edu/ca/la-fib/lafacultat/govern/caimai.
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Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria
Informàtica (CAGEI)
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment,
l’assessorament, la coordinació i l’avaluació del grau en Enginyeria Informàtica
(GEI).
Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la
qualitat de l’ensenyament del grau en Enginyeria Informàtica sobre les quals la
Comissió Permanent ha de prendre mesures.
Els mètodes d’avaluació, incloent-hi els de les assignatures de Fase Inicial, són
tractats i debatuts per aquesta comissió i el debat és traslladat a la Comissió
Permanent en el cas que la mateixa comissió ho consideri oportú.
Aquesta comissió fa saber a la Comissió d’Avaluació Acadèmica les qüestions
relatives a la qualitat de l’activitat docent dels departaments.

Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. Els vicedegans o vicedeganes amb funcions de cap d’estudis del GEI.
3. El tècnic o tècnica responsable de la gestió dels estudis de grau o la
persona que n’exerceix les funcions.
4. El tècnic o tècnica responsable de la planificació acadèmica o la persona
que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, i que actua com a
secretari o secretària.
5. Els representants davant del degà o degana dels departaments amb
docència significativa a la FIB o les persones en qui deleguin, cas en el
qual són nomenades pel degà o degana.
6. Tres representants de l’estudiantat, matriculats en el GEI i membres de la
Junta de Facultat, nomenats pel degà o degana a proposta del delegat o
delegada d’estudiants del centre. El mandat d’aquests representants és
d’un any.

Última modificació: Acord CP.FIB/2019/01/11
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Comissió Acadèmica del Màster en Enginyeria
Informàtica (CAMEI)
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment,
l’assessorament, la coordinació, el reconeixement de crèdits, les admissions,
l’avaluació i la publicitació del màster en Enginyeria Informàtica (MEI).
Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la
qualitat de l’ensenyament del màster en Enginyeria Informàtica sobre les quals
la Comissió Permanent ha de prendre mesures.
Aquesta comissió també té la funció d’avaluar, si escau, el rendiment acadèmic
de l’estudiantat del màster.

Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau, o el vicedegà o
vicedegana responsable dels estudis de màster.
3. El vicedegà o vicedegana de Relacions amb les Empreses, o el vicedegà
o vicedegana responsable de la relació amb les empreses.
4. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB,
o la persona que n’exerceix les funcions, o per delegació el tècnic o tècnica
responsable de la gestió dels estudis de màster o la persona que
n’exerceix les funcions, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant
com a secretari o secretària.
5. Un representant de cadascun dels departaments amb docència
significativa a la FIB, nomenat pel degà o degana a proposta del director o
directora del departament corresponent.
6. Un representant de cadascun dels dos departaments amb més punts
d’encàrrec docent en els estudis del MEI en el període transcorregut des
de l’últim nomenament, nomenats pel degà o degana a proposta del
director o directora del departament corresponent.

Última modificació: Acord CP.FIB/2021/02/06
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Comissió Acadèmica del Màster en Innovació i
Recerca en Informàtica (CAMIRI)
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment,
l’assessorament, la coordinació, el reconeixement de crèdits, les admissions,
l’avaluació i la publicitació del màster en Innovació i Recerca Informàtica (MIRI).
Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la
qualitat de l’ensenyament del màster en Innovació i Recerca en Informàtica sobre
les quals la Comissió Permanent ha de prendre mesures.
Aquesta comissió també té la funció d’avaluar, si escau, el rendiment acadèmic
de l’estudiantat del màster.

Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau.
3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB,
o la persona que n’exerceix les funcions, o per delegació el tècnic o la
tècnica responsable de la gestió dels estudis de màster o la persona que
n’exerceix les funcions, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant
com a secretari o secretària
4. Un representant de cadascuna de les especialitats del MIRI nomenat pel
degà o degana a proposta dels directors o directores dels departaments
amb docència en l’especialitat.
5. Un representant del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la
Facultat, nomenat pel degà o degana, un cop escoltats els departaments
amb docència significativa a la FIB.

Última modificació: Acord CP.FIB/2019/01/11
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Comissió Acadèmica del Màster Universitari en
Formació del Professorat d'Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d'Idiomes (CAMSEC)
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment,
l’assessorament, la coordinació, el reconeixement de crèdits, les admissions,
l’avaluació i la publicitació del màster universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d'Idiomes (MFP). Aquesta comissió avalua, si escau, el rendiment
acadèmic de l’estudiantat del màster.
Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la
qualitat de l’ensenyament del màster sobre les quals la Comissió Permanent ha
de prendre mesures.

Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau.
3. El coordinador o coordinadora del màster, que és nomenat pel degà o
degana amb l'aprovació de la Comissió Permanent de la FIB.
4. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB,
o la persona que n’exerceix les funcions, o per delegació el tècnic o tècnica
responsable de la gestió dels estudis de màster o la persona que
n’exerceix les funcions, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant
com a secretari o secretària
5. Un representant de cadascun dels mòduls del màster, nomenat pel degà
o degana a proposta del coordinador o coordinadora del màster.

Última modificació: Acord CP.FIB/2019/01/11
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Comissió d'Avaluació Acadèmica (CAA)
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació de l’activitat docent dels
departaments amb docència a la FIB i de l’avaluació acadèmica del personal
docent i investigador adscrit o vinculat a la FIB.

Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB
o la persona que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, que actua
com a secretari o secretària.
3. Cinc representants del personal docent i investigador adscrit o vinculat a
la Facultat.
4. Dos representats de l’estudiantat matriculat a la Facultat.
La designació dels cinc representants del personal docent i investigador i dels
dos representants de l’estudiantat es fa a partir d’una candidatura proposada pel
degà o degana i aprovada per la Comissió Permanent amb el suport d’una
majoria, com a mínim, de les dues terceres parts dels vots emesos vàlidament.
El mandat dels cinc representants del personal docent i investigador és de dos
anys i el dels dos representants de l’estudiantat és d’un any.

Última modificació: Acord CP.FIB/2019/01/11
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Comissió de Qualitat (CQ)
Aquesta comissió actua en l’àmbit del seguiment i l’avaluació de la qualitat en els
diferents serveis de la Facultat.
Aquesta comissió ha de fer arribar propostes de millora als diversos òrgans
col·legiats o unipersonals de la Facultat.
Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. El vicedegà o vicedegana de Qualitat.
3. El cap o la cap de la Unitat Transversal de Gestió que dona suport a la FIB
o la persona que n’exerceix les funcions.
4. El cap o la cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de
la FIB o la persona que n’exerceix les funcions, que actua com a secretari
o secretària.
5. Dos membres del col·lectiu de la UPC nomenats pel rector o rectora.
6. Dos professionals del sector TIC nomenats pel degà o degana.
7. Dos representants del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la
Facultat.
8. Un representant del personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat.
9. Dos representants de l’estudiantat matriculat a la Facultat.
La designació dels dos representants del personal docent i investigador, del
representant del personal d’administració i serveis i dels dos representants de
l’estudiantat es fa a partir d’una candidatura proposada pel degà o degana i
aprovada per la Comissió Permanent amb el suport d’una majoria, com a mínim,
de les dues terceres parts dels vots emesos vàlidament. El mandat dels dos
representants del personal docent i investigador i del representant del personal
d’administració i serveis és de dos anys, i el dels dos representants de
l’estudiantat és d’un any.

Última modificació: Acord CP.FIB/2019/01/11
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Comissió d'Avaluació Curricular de la Fase Inicial
del Grau en Enginyeria Informàtica (CACFI)
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic en la
Fase Inicial de l’estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. El vicedegà o vicedegana cap d’estudis de la Fase Inicial.
3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB
o la persona que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, que actua
com a secretari o secretària.
4. Un representant del personal docent i investigador vinculat a la docència
en la Fase Inicial per a cada departament amb docència en aquesta fase,
nomenat pel degà o degana a proposta del director o directora del
departament corresponent.
5. Dos representants de l’estudiantat que hagin superat la Fase Inicial,
membres de la Junta de Facultat, nomenats pel degà o degana a proposta
del delegat o delegada d’estudiants del centre. Si a la Junta de Facultat no
hi ha prou membres amb la condició exigida, el degà o degana nomena els
membres de l’estudiantat que faltin entre els membres de l’estudiantat de
la Facultat que compleixin aquesta condició. El mandat d’aquests dos
representants és d’un any.

Última modificació: Acord CP.FIB/2019/01/11
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Comissió d'Avaluació Curricular d'Assignatures
Obligatòries Comunes fora de la Fase Inicial del
Grau en Enginyeria Informàtica (CACOCFFI)
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic en la
fase corresponent de l’estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. El vicedegà o vicedegana cap d’estudis.
3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB
o la persona que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, que actua
com a secretari o secretària.
4. Un representant del personal docent i investigador vinculat a la docència
en la fase corresponent per a cada departament amb docència en aquesta
fase, nomenat pel degà o degana a proposta del director o directora del
departament corresponent.
5. Dos representants de l’estudiantat que hagin superat la fase corresponent,
membres de la Junta de Facultat, nomenats pel degà o degana a proposta
del delegat o delegada d’estudiants del centre. Si a la Junta de Facultat no
hi ha prou membres amb la condició exigida, el degà o degana nomena els
membres de l’estudiantat que faltin entre els membres de l’estudiantat de
la Facultat que compleixin aquesta condició. El mandat d’aquests dos
representants és d’un any.

Última modificació: Acord CP.FIB/2019/01/11
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Comissió d'Avaluació Curricular Final del Grau en
Enginyeria Informàtica (CACFinal)
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’avaluació del rendiment acadèmic final de
l’estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. El vicedegà o vicedegana cap d’estudis.
3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB
o la persona que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, que actua
com a secretari o secretària.
4. El coordinador o coordinadora de cadascuna de les especialitats del grau
en Enginyeria Informàtica.
5. Un representant del personal docent i investigador vinculat a la docència
en el grau en Enginyeria Informàtica per a cadascun dels departaments
amb docència significativa a la Facultat que no tingui cap coordinador o
coordinadora d’especialitat adscrit. Aquests membres són nomenats pel
degà o degana a proposta del director o directora del departament
corresponent.

Última modificació: Acord CP.FIB/2019/01/11
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Comissió Acadèmica del grau en Intel·ligència
Artificial (CAGIA)
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment,
l’assessorament, la coordinació i l’avaluació del grau en Intel·ligència Artificial
(en endavant, GIA).
Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la
qualitat de l’ensenyament del grau en Intel·ligència Artificial sobre les quals la
Comissió Permanent ha de prendre mesures.
Els mètodes d’avaluació són tractats i debatuts per aquesta comissió i el debat
és traslladat a la Comissió Permanent en el cas que la mateixa comissió ho
consideri oportú.
Aquesta comissió fa saber a la Comissió d’Avaluació Acadèmica les qüestions
relatives a la qualitat de l’activitat docent dels departaments.
Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. El coordinador o coordinadora de la titulació amb funcions de cap
d’estudis del GIA.
3. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB,
o la persona que n’exerceix les funcions, o per delegació el tècnic o
tècnica responsable de la gestió dels estudis de grau o la persona que
n’exerceix les funcions.
4. El tècnic o tècnica responsable de la planificació acadèmica o la persona
que n’exerceix les funcions, amb veu i sense vot, i que actua com a
secretari o secretària.
5. Els representants davant del degà o degana dels departaments amb
docència significativa a la FIB o les persones en qui deleguin, cas en el
qual són nomenades pel degà o degana.
6. Dos representants de l’estudiantat, matriculats en el GIA i membres de la
Junta de Facultat, nomenats pel degà o degana a proposta del delegat o
delegada d’estudiants del centre. El mandat d’aquests representants és
d’un any.

Aprovació: Acord CP.FIB/2021/02/07
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Comissió Acadèmica del màster en Ciència de
Dades (CAMDS)
Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment,
l’assessorament, la coordinació, el reconeixement de crèdits, les admissions,
l’avaluació i la publicitació del màster en Ciència de Dades / Data Science (MDS).
Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la
qualitat de l’ensenyament del màster en Ciència de Dades / Data Science sobre
les quals la Comissió Permanent ha de prendre mesures.
Aquesta comissió també té la funció d’avaluar, si escau, el rendiment acadèmic
de l’estudiantat del màster.
Composició d’aquesta comissió:
1. El degà o degana, que la presideix.
2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau, o el vicedegà o
vicedegana responsable dels estudis de màster.
3. El coordinador o coordinadora del màster, que és nomenat pel degà o
degana amb l'aprovació de la Comissió Permanent de la FIB.
4. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB,
o la persona que n’exerceix les funcions, o per delegació el tècnic o
tècnica responsable de la gestió dels estudis de màster o la persona que
n’exerceix les funcions, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant
com a secretari o secretària.
5. Cinc representants del personal docent i investigador adscrit o vinculat a
la Facultat, nomenats pel degà o degana un cop escoltats els
departaments amb docència significativa a la FIB.

Aprovació: Acord CP.FIB/2021/02/08
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