ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA

Dia: 03 de febrer de 2021
Hora: 10h
Espai de reunió virtual: BB Collaborate
Enllaç: <https://eu.bbcollab.com/guest/88711a9ddd93465c85a5234ab23fb871>
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informe del president de la Comissió
3. Discussió i aprovació, si s’escau, del document USOS LINGÜÍSTICS EN LES ACTIVITATS
DOCENTS EN LA FACULTAT DE BIOLOGIA (veure adjunt)
4. Aprovació, si s’escau, de l’informe d’autoavaluació per a l’acreditació del màster
d’Oceanografia i gestió del medi marí
5. Afers de tràmit
6. Torn obert de paraula

Assistents connectats: 19
Rosa M. Araujo, Carmen Bergareche, Silvia Busquets, Marta Camps, Empar Carrillo, M. Esther Esteban,
Magdalena Grifoll, Anna Gumà, Dolors López, Albert Martínez, Francesc Oliva, Teresa Pagès, Ignasi
Ramirez (en substitució de Joan Carles Ferrer), Xavier Remesar, Emili Saló, Maria Soley, Araceli Rosa,
M. Teresa Sauras.
Convidada: Rosina Gironès
Es disculpa: Jordi Urmeneta

1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior
2. Informe del president de la Comissió
El vicedegà, Albert Martínez comenta detalladament els punts del document enviat prèviament als
membres de la Comissió.
Docència segon semestre:
• En les properes hores, Rectorat publicarà les instruccions per a la docència del segon
semestre. En la reunió del dia 3 comentarem les instruccions del Rector i proposarem un
document específic per a la facultat. Es proposaran criteris flexibles.
• D’altra banda, es comentarà que totes les assignatures que han sofert variacions en els seus
plans docents, hauran de redactar una addenda i penjar-la en l’aplicatiu PLAE, tal i com es
va fer en el segon semestre del curs passat.
Diversos comentaris fan referència a que els alumnes agraeixin la sincronia, però s’ha de vigilar
que aquesta sigui interactiva, i amb un valor afegit, per evitar l’abstenció, amb la idea de que ja
visualitzaran la gravació mes tard. Moltes vegades no son conscients del que implica revisar un
munt d’hores de gravació just abans dels exàmens.
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Ús de llengües en la docència (punt 3 de la reunió):
• Ens han comunicat que Rectorat treballarà les normatives dels usos lingüístics en els propers
mesos. Per tant, l’equip deganal ha decidit que no val la pena aprovar i publicar un document
que pot ser variat en unes setmanes. El que farem, en lloc, serà penjar la normativa de la UB
a la nostra web perquè sigui més fàcil de trobar-la per part del nostre professorat. Per tant,
el punt 3 de la reunió queda anul.lat.
Mesures sortides de camp
• El document que va ser aprovat per la comissió acadèmica, va ser enviat a Serveis Jurídics
de la UB. L’estan analitzant i només queden algunes qüestions sobre protecció de dades.
• Paral.lelament, des de l’OSSMA ens informen que estan preparant uns cursos de formació
específica sobre seguretat en les sortides de camp tant per als alumnes com per als
professors. Seran gratuïts.
Aules d’ordinadors
• S’ha demanat al servei d’informàtica que instal·lin el programari que permeti controlar els
ordinadors dels estudiants de les aules d’informàtica des de l’ordinador del professor.
D’aquesta manera, el professor podrà veure a la pantalla del seu ordinador (i, per extensió,
a la pantalla de l’aula) la pantalla de qualsevol dels ordinadors dels estudiants.
• No sembla que sigui possible fer-ho amb els ordinadors personals que es porten els
estudiants sobre tot als màsters. S’hauria de preguntar.
Sessions de professionalització
• Una de les coses que volem millorar en els màsters és que els alumnes puguin tenir més
formació professionalitzadora. En aquest sentit, en Francesc Cebrià ha obert un campus
virtual amb tots els alumnes dels màsters on se’ls informarà de les sessions del passaport a
la professió que es fan des de la facultat. D’altra banda se’ls donarà a possibilitat de que
s’apuntin a cursos IDP-ICE de redacció d’articles en anglès.
Sessió informativa màsters i cursos de postgrau de la facultat
• Conjuntament amb els coordinadors i les coordinadores dels màsters, hem decidit que
enguany no es farà una sessió online síncrona de publicitat dels màsters i cursos de postgrau.
Com que els cursos no han variat des de l’any passat, aprofitarem la sessió que es va gravar
el febrer del 2020 per penjar-la a la web de la facultat i enviar l’enllaç a tots els alumnes de
la facultat.
• Com hi ha hagut una davallada important de matricules al màsters degut a la situació
COVID, es important fer publicitat dels nostres màsters, sobre tot als alumnes de 4r curs de
grau.
3. Discussió i aprovació, si s’escau, del document USOS LINGÜÍSTICS EN LES ACTIVITATS
DOCENTS EN LA FACULTAT DE BIOLOGIA
S’anul·la aquest per les raons indicades per el vicedegà en el seu informe.
4. Aprovació, si s’escau, de l’informe d’autoavaluació per a l’acreditació del màster
d’Oceanografia i gestió del medi marí
S’aprova l’informe. Es comenta que la visita virtual de la CAE es preveu per el maig.
5. Afers de tràmit
Sense cap afer de tràmit.
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6. Torn obert de paraula
Teresa Pagès pregunta sobre la situació de l’acreditació de la facultat. La degana explica que no ha
canviat la situació i que s’està esperant a l’informe resultant de l’acreditació de Química i
Econòmiques i empresarials per obrir l’acreditació d’altres facultats. El vicedegà comenta que,
segons les noticies que els han donat, el procés començaria el 2022 i s’avaluaria el 2023.
L’Anna Gumà comenta que s’hauria de revisar el TFM dels màsters perquè creu que els alumnes
no el desenvolupar-lo correctament, ni per temps, ni per medis. Teresa Pagès li respon que no pot
generalitzar-lo i que depèn de cada màster. La limitació de temps ve imposada per els crèdits màxims
que es poden assignar per normativa, igual que per els màsters i que hi ha maneres de incrementar
el temps de dedicació al TFM, amb assignatures pràctiques. El vicedegà diu el mateix i proposa
portar el tema a la Comissió de postgraus que es farà el proper divendres, 5 de febrer. On estant els
coordinadors dels màsters.
Sense més temes a tractar, s'aixeca la sessió a les 10:53 hores.
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La Secretària de la Comissió

Vist i Plau President de la Comissió

Teresa Pagès

Albert Martínez
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