
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ORGMEIO UPC-UB
celebrada el dia 27 de gener de 2010, dimecres , a les 12:00 a la FME 
(Sala de Juntes).
Ordre del dia: 
1. Informacions de la Directora del MEIO UPC-UB i resums dels temes 

tractats a les darreres reunions de la Comissió Permanent de 
l'ORGMEIO UPC-UB.

2. Admissió extraòrdinaria estudiants de Doctorat: Claudio Flores i 
Victoria Moneta. 

3. Acord per debatre i aprovar si s'escau  
  “Per tal d'obtenir el títol de Màster Interuniversitari en  
Estadística i Investigació Operativa (MEIO UPC-UB) cada estudiant  
haurà de cursar un mínim de 30 ECTS en assignatures de MEIO UPC-
UB, a banda dels 30 ECTS del Treball de Fi de Màster,  
independentment de la seva experiència professional i dels estudis  
cursats abans“
4. Procés de preinscripció i procés d'admissió pel 2010-11
5. Nomenaments Tribunals TFM per l'any 2010.
6. Tríptic i web del MEIO UPC-UB
7. IV Summer School
8. III Jornada MET-MEIO (dijous 11 de febrer de 2010).
9. Possibilitat d'impartir part de la docència del MEIO en anglès. 
Discussió
10. Torn obert de 
paraules.

Durada prevista:  2:00 hores.
------------------------------------------------------------
Assistents:  
Lupe Gómez (Directora MEIO UPC-UB),  Ernest Pons (Director intern 
UB), Narcis Nabona (Comissió Permanent UPC),
Jordi Ocaña (Comissió Permanent UB),      M. Carmen Ruiz de Villa 
(UB),  Josep L. Carrasco (UB), Montse Guillén (UB), Manuel Martí 
Recober (UPC), Alex Riba (UPC), Pedro Delicado, (UPC),  Jordi Quer 
(Degà FME), Xavier Tort (Director DEIO UPC), Julia Gonzalez (FME), 
Roser Piera (FME)

Desenvolupament de la reunió: Comença la reunió a les 12:15

La reunió es fa a continuació de la reunió de 11:00 a 12:15  amb els 
tutors.

Anem tractant els punts de l’ordre del dia.



1. Informacions de la Directora del MEIO UPC-UB i resums dels 
temes tractats a les darreres reunions de la Comissió 
Permanent de l'ORGMEIO UPC-UB.

• Lliurem la memòria de l'any 2009 que conté, entre d'altres, els 
punts tractats per la  CP en les  6 reunions (veurel's a la pàgina 
7 de la memòria).  

• En el primer semestre, transcurregut sense incidents, hem 
impartit 28 assignatures amb una mediana de 12 estudiants per 
assignatura i fins un màxim de 36. Hi han hagut 5 assignatures 
amb <= 5 estudiants (veure el  detall a la  pàgina 9 de la 
memòria). 

• El segon semestre oferim 26 assignatures (veure-les a la 
pàgina 10 de la memòria) i les matrícules es fan els dies 4 i 5 
de febrer.  

• El  2/12/09 varem fer un Café-Reunió  amb els estudiants. Hi 
assistiren prop de 30 estudiants (28) i els varem informar i 
resoldre alguns dubtes que tenien, sobre 

1. Valoració del començament  del curs.
2. Informació sobre les disponibilitats en la Web: borsa de TFM, 

borsa de treball, dates d'exàmens,…
3. Convocatòria de “Ayudas y Préstamos Renta – Universidad”.
4. Sobre el reconeixement d'ECTS. 
5. Sobre els Requerimenst per obtenir una especialitat.
6. Sobre els Requeriments per obtenir el  títol interuniversitari 

UPC-UB.

• Com es pot veure a la pàgina 12 de la memòria, 139 estudiants 
han començat el Màster en els 4 cursos. El nombre de 
matriculats per curs sembla estabilitzat en uns 35. D'aquests 
han abandonat 12, s'han titulat 20, 13 tenen el TFM inscrit . En 
tenim 10 estudiants amb tots els crèdits cursats, 4 amb menys 
de 10 ECTS i 10 estudiants que els hi falta entre 10 i 30 (sense 
comptar els del 2009-10).

• De cara al curs 2010-11, i prèvia consulta de la Comissió 
Permanent (CP) amb el degà, hem demanat que el nombre de 
places ofertades fos de 40 en comptes de 50 per fer-ho més 
acord amb el nombre efectiu de matriculats per any. 

• Una bona part de les reunions de la CP  les hem dedicat a 
discutir com s'havia d'interpretar el conveni en quant  als 
requisits per la interuniversitariat. Sembla ser que donat que el 
pla d'estudis és autènticament interuniversitari fent cada 
universitat molts més de 10 ECTS, no ens hem de preocupar i 
no cal que exigim que els estudiants facin 10 crèdits a cada 
universitat. Tanmateix per la formació de l'estudiant l'ORGMEIO 
opina que és altament recomenable i que els tutors ho ha 



d'ncentivar. Quan més endavant ens demanin des del rectorat 
quins canvis es preveuen pel curs 2010-11 intentarem 
modificar la taula 1 del conveni i de la memòria per evitar les 
contradiccions.
S'adjunta la memòria de 2009 com Annex 1.

2. Admissió extraòrdinaria estudiants de Doctorat: Claudio Flores i 
Victoria Moneta. S'adjunten els seus CV.
L'ORGMEIO admet, de forma consensuada,  als 
estudiants Claudio Flores i Victoria Moneta. 

3. ACORD a DEBATRE I APROVAR SI S'ESCAU 

ACORD 17 (27/01/10): “Per tal d'obtenir el títol de Màster 
Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa (MEIO 
UPC-UB) cada estudiant haurà de cursar com a  mínim  30 
ECTS en assignatures de MEIO UPC-UB, a banda dels 30 ECTS 
del Treball de Fi de Màster, independentment de la seva 
experiència professional i dels estudis cursats abans. “

L'ACORD 17 s'aprova, de manera consensuada, per l'ORGMEIO

4. Procés de preinscripció i procés d'admissió pel 2010-11. 
Es decideix obrir i tancar la preinscripció d'acord al calendari de 
la UPC sempre i quan el calendari de la UB no prevegui el 
tancament més tard.

5. Nomenaments Tribunals TFM per l'any 2010.
Veure Composició a l'Annex 2. S'aprova la composició dels tribunals a 
l'Annex 2.

6. Tríptic i web del MEIO UPC-UB
La nova web ja està gairebé  a punt. Remarquem les següents 
novetats: pestanya amb pla d'estudis actualitzat, pestanya amb 
TFM dels titulats, ...
Cada membre de l'ORGMEIO podrà accedir, i tindrà fins el 3 de 
febrer, per revissar-la i enviar suggeriments al Guifré (becari). 
Voldriem que el dia 4 de febrer  estigués disponible.
Es proposa actualitzar el tríptic i deixar-lo penjat a la web. 

7. IV Summer School. Informa Jordi Ocaña. Jordi ho completes si 
us plau
El Ministeri  ha concedit finançament per 12 cursos (tots els 
demanats). Aviat concretarem dates dels cursos, es penjarà a 
la web i s'enviarà un mail.

8. III Jornada MET-MEIO (dijous 11 de febrer de 2010). Informa 
Narcis Nabona.



La Jornada MET-MEIO porta a la FME Institucions i Empreses 
amb projectes que requereixen Estadística i/o Investigació 
Operativa per al seu desenvolupament. La III Jornada MET-
MEIO ha estat organitzada per a  l’11 de febrer del 2010, i es 
preveu que s’hi presentin 10 o més nous projectes que podran 
ser realitzats per alumnes del MEIO. Aquesta Jornada és una 
oportunitat per establir contacte directe entre estudiants del 
MEIO i les Institucions/Empreses potencialment interessades 
pels seus coneixements.En tenim 6 propostes en ferm, ens 
caldrien més ja que no cobreixen be totes les especialitats.
Es comenten els problemes en les dues edicions anteriors: pocs 
estudiants, horaris que s'allarguen, etc. Es decideix canviar el 
format i fer una presentació en format de pòster.

9. Possibilitat d'impartir part de la docència del MEIO en anglès. 
Discusió. Informa Ernest Pons.
Es discuteix sobra la conveniència o no d'impartir part de la 
docència en anglés. Es veuen clares avantatges pels estudiants 
nacionals ja que els hi permet assolir una competència més. 
Amb una oferta en anglès més estudiants estrangers  es 
preinscriurien.

 L'estratègia a seguir queda condicionada a les capacitats dels 
professors en matèria de l'anglès. Cal fer una prospecció del 
professorat pe veure qui voldria  impartir la seva   matèria en 
anglès. 

10. Torn obert de paraules.

Sense més consideracions, es dona per acabada la reunió a les 
14:15h.

Guadalupe Gómez 
Directora del MEIO UPC-UB

Documentació lliurem:

1. 1. Ordre del dia
2. 2. CV estudiants
3. 3. Tutors/estudiants anys acadèmics 07-08, 08-09 (ambdós en un 

mateix full)  i 09-10



4. 4. Composició dels tribunals pels TFM - 2010 (ambdós documents 
en un full)

5. 5. Assignatures Q2
6. 6 . Calendari Q2
7. 7. Memòria 



ANNEX 1.
MEIO UPC-UB

Composició Tribunals Treball Fi de Màster.
Període gener 2010 a desembre 2010

1. Tribunal EMP 
President: Manuel Martí Recober (UPC)
Membre extern: Josep Lluis Raymond (UAB)
Vocals: Pere Grima (UPC), Rosina Moreno (UB) 

Membre UPC-UB suplent: Montse Guillén (UB) 
Membre extern suplent: Dolors Márquez Cebrián (UAB) 

2. Tribunal BIO: 
President: Guadalupe Gómez (UB) 
Membre extern: Pere Puig (UAB) 
Vocals: Carles Serrat (UPC), M. Ruiz de Villa(UB) 

Membre UPC-UB  suplent: Lluis Jover (UB)
Membre extern suplent: Albert Sorribas (ULleida). 

3. Tribunal IO: 
President: Narcís Nabona (UPC)
Membre extern: Laureano Escudero (U. Rey Juan Carlos)
Vocals: Jordi Castro (UPC), Esteve Codina (UPC)

Membre UPC-UB  suplent: Maria Albareda (UPC) 
Membre extern suplent: Helena Ramalhinho (UPF) 


