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Reunió de la Junta de la Facultat de Matemàtiques i Estadística 
Acta de la sessió núm. 40 
Data: 23 de juliol de 2015 
Hora de començament: 12:00 
Hora d'acabament: 13:50    
Lloc: Sala de Juntes de l’FME 
 
Assistents 
Jaume Franch Bullich  Degà 
Jaume Soler Villanueva  Secretari Acadèmic 
Javier Heredia Cervera  Vicedegà cap d'Estudis d'Estadística  
Narciso Román Roy  Vicedegà cap d'Estudis de Matemàtiques 
Sonia Fernández Méndez  Directora del MAMME 
Víctor Cullell Tebé  Cap dels serveis de gestió i suport 
Erik Cobo Valeri   Estadística i Investigació Operativa 
Salvador Roura Ferret   Llenguatges i Sistemes Informàtics 
Carme Álvarez Faura   Llenguatges i Sistemes Informàtics 
Miguel Angel Barja Yañez   Matemàtica Aplicada I 
Tere Martínez-Seara Alonso   Matemàtica Aplicada I 
Pere Pascual Gainza   Matemàtica Aplicada I 
Mercè Mora Giné  Matemàtica Aplicada II 
Antonio Rodríguez Ferran   Matemàtica Aplicada III 
Francesc Xavier Gràcia Sabaté  Matemàtica Aplicada IV 
Jaume Martí Farré   Matemàtica Aplicada IV 
Guillem Belda Ferrín  Estudiantat de màsters 
Nerea Bielsa González  Estudiantat de graus en Estadística 
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 
Lupe Gómez Melis  Estadística i Investigació Operativa 
 
 
Excusen l’absència 
Pedro Delicado Useros  Director MESIO UPC-UB 
Maria Pilar Muñoz Gracia   Estadística i Investigació Operativa  
Marc Noy Serrano   Matemàtica Aplicada II 
Eva Miranda Galceran   PDI-B 
Lídia Montero Mercadé  Estadística i Investigació Operativa 
Ramon Nonell Torrent  Estadística i Investigació Operativa 
Francesc Granell Yuste  Estudiantat de graus en Matemàtiques 
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Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informe del degà. 
3. Informe de rendiment acadèmic i desvinculació. 
4. Proposta de nota màxima en convocatòries estraordinàries. 
5. Recolzament a la petició d’emeritatge del prof. Sebastià Xambó. 
6. Afers de tràmit. 
7. Torn obert d’intervencions. 
 
 
Desenvolupament i acords de la reunió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova l’acta. 
 
 
2. Informe del degà 
 
El degà informa que la Sílvia Selva ocuparà pròximament una plaça a Secretaria i 
s’ocuparà de Relacions Internacionals i també donarà suport a Qualitat. S’intentarà 
aconseguir personal del Servei de Suport a la Gestió Administrativa (“GEOS”) per 
cobrir temporalment les baixes que tenim ara.  
 
Es prepara un acte de reconeixement i homenatge al professor Sebastià Xambó per 
al 15 de setembre. 
 
Informa que totes les notes de tall per a l’accés a la universitat han pujat, i la de 
matemàtiques ha pujat per sobre de la mitjana de l’increment general. 
 
Matrícula a l’FME: s’han matriculat 55 estudiants a primer curs, 51 dels quals en 
primera opció. Per al Grau en Estadística s’han assignat 51 estudiants, dels quals ja 
se n’han matriculat 47. Per a la doble titulació d’Estadística i Economia, dels 23 as-
signats, se n’han matriculat 21. Tanmateix encara estem pendents d’algunes reas-
signacions. Pel que fa al MESIO UPC-UB, hi ha 59 admesos, dels quals 35 han fet 
efectiva la matrícula. Per al MAMME hi ha 30 admesos, dels quals fins ara 19 han 
satisfet la matrícula. 
 
El 16 de setembre la professora Marta Berini farà una conferència sobre la matemà-
tica dels sistemes electorals. 
 
El 30 de setembre tindrà lloc l’acte d’inauguració del curs Alan Turing, amb una con-
ferència del professor Carles Padró. 
 
S’han actualitzat els ordinadors de l’aula PC1 i se n’han posat més a l’aula 100, que 
ara disposa de 20 ordinadors. 
 
Es disposa de senyalització nova al vestíbul de la facultat, amb un plànol de l’edifici. 
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El més de setembre començarà el procés d’acreditació de les titulacions de l’FME 
(Grau en Matemàtiques, MAMME i MESIO UPC-UB) 
 
 
3. Informe de rendiment acadèmic i desvinculació 
 
De moment hi ha 23 titulats del GM, però falten encara estudiants del CFIS, Eras-
mus i els TFG de setembre-octubre. En total tindrem uns 50 titulats del curs 2014-
2015. El MAMME té ja 9 titulats, però queden TFM per a l’octubre, amb la qual cosa 
el nombre de titulats esperat és d’aproximadament 20. Pel que fa al MESIO UPC-
UB s’espera tenir uns 30 titulats a l’octubre. 
 
Es titulen dos estudiants de l’antiga Llicenciatura en Matemàtiques, amb la qual 
cosa aquesta titulació queda definitivament extingida. 
 
Pel que fa a la desvinculació, s’informa d’una instància acceptada al MESIO UPC-
UB. 
 
S’aprova l’informe de rendiment acadèmic i desvinculació. 
 
 
4. Proposta de nota màxima en convocatòries extraordinàries 
 
La professora Sonia Fernández diu que hi ha molts estudiants que van a convocatò-
ria extraordinària de TFG o TFM i això, entre d’altres coses, pot representar un pro-
blema per accedir al màster o a beques de doctorat per la qüestió dels terminis. 
Proposa limitar la nota màxima en les convocatòries extraordinàries per tal de 
desincentivar-les. Cal tenir present que   un TFG o TFM només té 15 crèdits i no és 
una pre-tesi i el temps previst per a completar-lo és limitat. Proposa concretament 
que no es pugui posar MH en convocatòria extraordinària perquè l’estudiant ha fet 
servir el doble de temps. 
 
El professor Narciso Román diu que amb les assignatures del grau passa una cosa 
similar i que Camins, Telecos i la FIB tenen una normativa en aquest sentit. 
 
El professor Antonio Rodríguez comenta la normativa de Camins. 
 
La professora S. Fernández diu que, a més, cal tenir present la normativa UPC per 
al curs 2015-2016, que impedeix presentar-se a convocatòria estraordinària als es-
tudiants qualificats amb NP (no presentat) a la convocatòria ordinària. 
 
El Professor Miguel Ángel Barja troba que és diferent el cas d’assignatures del Grau 
del cas de TFG o TFM. A més, caldria deixar-ho molt clar al estudiants en començar 
el curs. Pel que fa als TFG de mobilitat el període d’acceptació no és el mateix que 
el nostre i caldria tenir-ho en compte. 
 
El degà diu que s’entén que la proposta tindrà en compte les causes justificades. La 
professora  Carme Álvarez insisteix en el punt de les causes justificades. 
 
El professor Francesc Xavier Gràcia diu que s’estan barrejant coses diferents i que 
estaria d’acord amb la limitació de nota en convocatòries extraordinàries per a les 
assignatures del grau però no per als TFG. 
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El professor Francisco Javier Heredia creu que limitar la nota no motivarà els estu-
diants a presentar-se abans i comenta que la normativa del TFG en el Grau en Es-
tadística és diferent. 
 
La professora Lupe Gómez creu que assignatures ordinàries, TFGs i TFMs són tres 
coses diferents. Està d’acord amb incentivar les convocatòries ordinàries però no 
amb limitar les notes. Proposa fer una campanya per tal que professors i tribunals 
valorin no solament el treball realitzat sinó també el temps utilitzat i les circumstàn-
cies de cada cas. 
 
El professor Erik Cobo lamenta que hi hagi estudiants que hagin d’anar a convoca-
tòria extraordinària, però no és partidari de limitar les notes. L’objectiu de desincen-
tivar les convocatòries extraordinàries li sembla bé, però no amb limitació de nota. 
 
El professor A. Rodríguez afirma que els treballs han de durar el que diu la normati-
va: 15 crèdits. 
 
En Jordi Aguilar afirma que en alguns casos sembla que hi ha una certa mala praxi 
per part no solament de l’estudiant sinó també del professor.  
 
El professor M. A. Barja diu que caldria partir el debat en tres debats diferents. El 
professor Salvador Roura diu que l’estudiant ha de tenir dret a millorar nota però li 
semblaria bé no posar MH en convocatòria extraordinària. 
 
El professor Pere Pascual defensa que els NP (no presentats) es puguin presentar 
a reavaluació i el degà diu que la nova  normativa segons la qual els NP no es po-
den presentar a reavaluació s’ha fet, per part de la UPC, pensant en altres centres 
docents que tenen problemes diferents dels nostres. 
 
El professor F. J. Heredia suggereix  demanar una excepció a aquesta normativa 
per a l’FME. 
 
El degà resumeix el debat en tres punts: 
 

• es demanarà si l’FME pot fer una excepció a la normativa segons la qual els 
NP no es poden presentar a reavaluació. 

• no hi ha consens per establir una limitació de nota en les convocatòries ex-
traordinàries, però aconsellarem i demanarem als tribunals que tinguin en 
compte el temps esmerçat en l’elaboració dels TFG i TFM. 

• s’informarà als estudiants sobre aquestes qüestions. 
 
 
 
5. Recolzament de la petició d’emeritatge del professor Sebastió Xambó 
 
Es procedeix a votació secreta i el resultat és 18 vots a favor, cap nul i cap en 
blanc. No hi ha abstencions entre els presents en aquell moment. S’aprova doncs 
per unanimitat dels presents. 
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6. Afers de tràmit 
 
No n’hi ha. 
 
 
7. Torn obert d’intervencions 
 
La professora Lupe Gómez ha deixat la direcció del MESIO UPC-UB i el degà li 
agraeix l’extraordinària gestió realitzada al capdavant d’aquest màster. La Junta de 
l’FME s’afegeix als agraïments. 
 
 
Sense més a tractar, s’aixeca la sessió a les 13:50 del 23/07/2015 
 
 
           El Secretari                                 El Degà 
 
 
 
 

           Jaume Soler                                Jume Franch 
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