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Reunió de la Junta de la Facultat de Matemàtiques i Estadística 
Acta de la sessió núm. 39 
Data: 22 de Juny de 2015 
Hora de començament: 11:30 
Hora d'acabament: 13:00    
Lloc: Sala de Juntes de l’FME 
 
Assistents 
Jaume Franch Bullich  Degà 
Sonia Fernández Méndez  Vicedegana cap d’estudis del MAMME 
Javier Heredia Cervera  Vicedegà cap d'Estudis d'Estadística  
Narciso Román Roy  Vicedegà cap d'Estudis de Matemàtiques 
Pedro Delicado  Vicedegà de postgrau 
Jaume Soler Villanueva   Secretari Acadèmic 
Víctor Cullell Tebé  Cap dels serveis de gestió i suport 
Lídia Montero Mercadé  Estadística i Investigació Operativa  
Carme Álvarez Faura   Llenguatges i Sistemes Informàtics 
Miguel Angel Barja Yañez   Matemàtica Aplicada I 
Antonio Rodríguez Ferran   Matemàtica Aplicada III 
Francesc Xavier Gràcia Sabaté  Matemàtica Aplicada IV 
Jaume Martí Farré   Matemàtica Aplicada IV 
Erik Cobo Valeri   Estadística i Investigació Operativa 
Eva Miranda Galceran   PDI-B 
Guillem Belda Ferrín  Estudiantat de màsters 
Francesc Granell Yuste  Estudiantat de graus en Matemàtiques 
Marc Buñesch Rocafort   Personal d'Administració i Serveis   
Mireia Ribera Mitjans   Personal d'Administració i Serveis 
Jordi Aguilar Martínez   Personal d'Administració i Serveis   
 
 
Convidats 
Gemma Flaquer Fabregat   Personal de la Biblioteca de l’FME 
 
Excusen l’absència 
Salvador Roura Ferret   Llenguatges i Sistemes Informàtics 
Pere Pascual Gainza   Matemàtica Aplicada I 
Marc Noy Serrano   Matemàtica Aplicada II 
Mercè Mora Giné  Matemàtica Aplicada II 
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Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informe del degà. 
3. Nomenament de la Comissió d’Elaboració de la Memòria del Grau Interuniversi-

tari en Matemàtiques gestionat per la UOC. 
4. Aprovació Calendari Acadèmic i Guia Docent 2015-2016. 
5. Afers de tràmit. 
6. Torn obert d’intervencions. 
 
Desenvolupament i acords de la reunió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la darrera reunió. 
 

2. Informe del degà. 
 
Personal 
-S’està proveint una plaça de PAS (per substituir la Imma Gorgori que va marxar). A 
mitjans de juliol s’haurà acabat el concurs. S’han presentat 3 persones. Perfil de 
Relacions Internacionals i Qualitat. 
-Jubilació conserge Elisenda. Hi ha el compromís del servei de personal de cobrir 
aquesta plaça. 
 
Economia 
-Capítol 2. S’ha creat un grup de treball entre els directors de centre per fer-ne un 
repartiment més equitatiu. Hi ha una proposta (pendent d’esmenes i aprovació) que 
suggereix un 20% igual per a tots els centres, un 50% en base a indicadors (lligats 
essencialment a nombre d’estudiants), i un 30% per projectes. 
-Reunió gerència. Es van comprometre a millorar-nos l’aire condicionat i la calefac-
ció de l’ala del deganat. De moment no ha arribat el pressupost corresponent de la 
Generalitat per a infraestructures.  
-Inversions. Enguany renovem els ordinadors d’una de les aules i completarem 
l’equipament de l’aula 100. 
 
Ensenyaments 
-Grau Bioinformàtica interuniversitari. En principi s’ha adscrit a la FIB, però hi ha un 
compromís de la vre. Rosselló que, un cop se sàpiga quines assignatures ha de fer 
la UPC, es revisarà ja que és possible que n’hi hagi més de mates que 
d’informàtica. 
-Màster de professorat de secundària, especialitat matemàtiques. És un màster 
interuniversitari que coordina la UAB. Fins ara la gestió de la part UPC la feia l’ICE. 
Ara la farem des de l’FME per encàrrec explícit de Rectorat. 
-Encàrrec acadèmic. Hem hagut d’ampliar en 18 ECTS l’encàrrec al Dept. EIO per 
cobrir uns desdoblaments del GE. 
-Sobre l’estructura 3+2. Sense grans novetats. El més rellevant és el pronunciament 
de la conferència de degans de matemàtiques, que aposta per mantenir els graus 
de 4 anys. A la UPC no hi ha unanimitat, i alguns centres aposten per fer graus de 3 
i màsters de 2 (especialment alguns amb atribucions professionals). 
-Grau matemàtiques UOC. Finalment el nom ha quedat “Grado en matemáticas 
profesionales”. En un punt de l’ordre del dia aprovarem els representants UPC. 
-Demanda Màsters curs 2015-2016: MAMME 20 admesos. MESIO 61 admesos. 
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-Acreditació. Memòria abans d’acabar l’any, aprovada per Junta de Facultat. Des-
prés confirmarem la comissió. 
-Erasmus proper curs: marxen 12 estudiants nostres, en venen 16.  
 
Activitats 
-28/2: Math Contest per a olímpics espanyols. 
-11/3 Taula rodona Mates i Dones. 
-19/3 Cangur. 
-25/4 Barcelona Math competition for university students. 
-29/4 Jornada FME-empresa. 
-30/4-1/5: Olimpíada Informàtica espanyola. 
13/5 Jornada MET-MESIO 
Finals d’abril i principis de maig: Activitats estudiants: teatre i coral 
29/5 Premi Poincaré: 54 presentats (52 any 2014) 
5/6 Planter de sondeigs i experiments. 171 presentats (139 any 2014) 
Finals de juny: Olimpíada universitària. 
Juliol: Campus de Verano 
 
Matemàtic del curs 2015/2016 
Dedicarem el curs 2015/2016 a la figura de l’Alan Turing. 
 
S’obre un torn d’intervencions després de l’informe del degà. El professor Miguel A. 
Barja diu que els estudiants Erasmus del GM han resultat extraordinàriament flui-
xos, que això és una situació habitual i pregunta si hi ha estadístiques d’aquest fet. 
El professor Javier Heredia diu que quasi sempre el nivell real dels Erasmus és dife-
rent del que diu el seu expedient, i en una entrevista és difícil de saber el nivell real 
que tenen, però que té la sensació que el nivell és inferior al dels nostres estudi-
ants. El degà apunta que li sembla que els Erasmus de màster funcionen millor. En 
Francesc Granell pregunta si això no pot ser degut a la dificultat de l’idioma. El pro-
fessor Javier Heredia diu que se’ls informa tant en els màsters com en el grau sobre 
quin idioma s’usa a cada assignatura i que, d’altra banda, es té molta flexibilitat per 
deixar-los canviar d’assignatura si ho demanen perquè veuen que no poden seguir-
la. El professor Antonio Rodríguez opina que l’idioma no hauria de ser una dificultat 
molt gran en gent dels darrers cursos d’un grau. També alerta que això podria ge-
nerar una dinàmica poc sostenible si els estudiants que rebem treuen mals resultats 
i, en canvi, els nostres estudiants que van a fora treuen molt bon resultat, que és el 
cas habitual. El professor Javier Heredia opina que l’idioma és únicament una part 
petita del fracàs, el problema és la baixa formació de la majoria d’estudiants Eras-
mus que rebem. En Guillem Belda opina que els estudiants de màster s’integren en 
el grup millor que  els de grau. 
 
 

 
3. Nomenament de la Comissió d’Elaboració de la Memòria del Grau Interu-

niversitari en Matemàtiques gestionat per la UOC. 
 
El degà informa que la docència del futur Grau Interuniversitari gestionat per la 
UOC es comptarà dins de l’encàrrec acadèmic ordinari de la UPC. Fins ara només 
s’ha parlat de qüestions generals i encara no hi ha un pla d’estudis aprovat. 
 
El degà proposa que els representants de la UPC en aquesta comissió siguin ell 
mateix i el professor Jordi Quer. S’aprova per la Junta. 
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4. Aprovació Calendari Acadèmic i Guia Docent 2015-2016. 
 
El degà presenta el calendari acadèmic per al curs 2015-2016 i informa que s’ha 
afegit un dia més al període d’exàmens extraordinaris perquè l’assignatura 
d’Algorísmia fa un examen amb sessió al matí i a la tarda.  
El professor Antonio Rodríguez comenta la possibilitat d’establir una política de cen-
tre sobre la duració dels exàmens. La professora Carme Àlvarez defensa el dret de 
cada professor a decidir el tipus i la durada dels exàmens. El degà informa que el 
curs actual ja s’ha fet aquesta modificació a petició dels professors d’Algorísmia. El 
professor Erik Cobo diu que la proposta del professor Antonio Rodríguez és interes-
sant però potser és més pràctic acceptar la situació actual mentre no hi sorgeixin 
problemes importants. L’estudiant Francesc Granell diu que un canvi similar s’ha fet 
en el curs actual 2014/2015 i que no s’ha informat suficientment als estudiants. 
 
El cap d’estudis del GM informa d’un canvi respecte a la documentació presentada: 
l’examen final d’Anàlisi Funcional serà el 12 en comptes del 19 de gener de 2016. 
 
El director del MESIO UPC-UB informa que experimentalment s’ha posat una as-
signatura en la franja horària de 13:30 a 15:00. També informa que l’assignatura 
Epidemiologia espacial no es podrà fer per manca de disponibilitat del professorat 
de la UB. 
 
El professor Erik Cobo demana fer un canvi en el procediment d’avaluació que 
consta a la fitxa de l’assignatura Assajos clínics del MESIO UPC-UB. El canvi està 
especificat en el Document Adjunt #1. 
 
S’obre un petit debat sobre la conveniència de fer exàmens el dia 7 de gener. Es 
parla de la possibilitat d’avançar l’inici del període de modificacions de la Guia Do-
cent. Els informàtics diuen que es pot fer sense problema 
 
La Junta de Facultat aprova amb les modificacions esmentades el Calendari Aca-
dèmic i la Guia Docent per al curs 2015/2016 i autoritza l’equip deganal a fer petites 
modificacions si totes les persones implicades hi estan d’acord. 

 
 

5. Afers de tràmit. 
 
La Junta de Facultat ratifica el composició del CAI (Comitè d’Avaluació Interna) for-
mat per: 
 
Degà: Jaume Franch  
Responsable GM: Narciso Román  
Responsable MESIO UPC-UB: Pedro Delicado  
Responsable MAMME: Sonia Fernández  
Secretari Acadèmic: Jaume Soler  
Cap dels Serveis de Gestió i Suport: Víctor Cullell  
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Membres del PAS:  
Júlia González  
 
Professors FME:  
Jordi Quer  
Antonio Rodríguez  
Jaume Martí  
Ramon Nonell  
 
Estudiants:  
Xavier Cabanes (GM)  
Daniel Ramon (MESIO UPC-UB) 
 
 
També ratifica la proposta de la Comissió d’Avaluació Acadèmica d’avaluar com a 
MOLT FAVORABLE l'activitat dels professors:  
 
ALBERICH CARRAMIÑANA, MARIA 
BATLLE ARNAU, CARLES 
BECUE BERTAUT, MONICA MARIA 
BLANCO ABELLAN, MONICA 
BLESA AGUILERA, MARIA JOSE 
CASANOVAS GARCIA, JOSE 
DE MIER VINUE, ANNA 
DIEZ MEJIA, PEDRO 
DUCH BROWN, AMALIA 
ELGUETA MONTO, RAIMON 
GRAFFELMAN , JAN 
GUILLAMON GRABOLOSA, ANTONI 
HUERTA CEREZUELA, ANTONIO 
JIMENEZ URROZ, JORGE 
MAGRET PLANAS, MARIA DELS DOLORS 
MARTINEZ SAEZ, FERNANDO 
MARTINEZ-SEARA ALONSO, MARIA TERESA 
PEREZ CASANY, MARTA 
PRATS DUAYGUES, FRANCESC 
ROIG MARTI, AGUSTIN 
SADOVSKAIA NURIMANOVA, NATALIA 
SALA LARDIES, ESTHER 
SANCHEZ ESPIGARES, JOSE ANTONIO 
SANCHEZ MARRE, MIQUEL 
SARRATE RAMOS, JOSE 
SERRA TORT, ANA MARIA 
SOLER VILLANUEVA, JAUME 
VALENCIA GUITART, MARTA 
 
La proposta de la CAA havia estat tramesa per correu electrònic des de Secretaria 
Acadèmica a tots els membres de la Junta amb data 04/03/2015. 
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6. Torn obert d’intervencions. 
 
El professor Erik Cobo fa una reflexió sobre la facilitat relativa d’obtenir un quin-
quenni docent comparada amb la d’obtenir un sexenni de recerca i, com a conse-
qüència, el professorat dedica pocs esforços a la millora de la docència. El profes-
sor Antonio Rodríguez comenta que potser l’imminent procés d’acreditació de les 
titulacions de l’FME és un bon lloc per debatre aquestes qüestions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El degà aixeca la sessió, de la qual, com a secretari acadèmic, estenc aquesta 
acta amb el seu vist-i-plau  

  
           El Secretari                                       El Degà 
 
 
 

Jaume Soler Villanueva                                Jaume Franch Bullich 
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