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

Dia: 14 de juliol de 2020
Hora: 16 hores
Espai de reunió virtual: BB Collaborate
Enllaç: <https://eu.bbcollab.com/guest/6ac235284892490e99d36683e0616c74>
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes anteriors
2. Informe del president de la comissió
3. Aprovació, si s’escau, de l’informe d’autoavaluació dels màsters d’Antropologia Biològica,
Aqüicultura, Biodiversitat, Ecologia, gestió i restauració del medi natural, Genètica i genòmica,
Immunologia avançada, Microbiologia avançada i Neurociències
4. Afers a tràmit
5. Torn obert de paraules
Assistents connectats: 20
Membres de la Comissió Acadèmica de la Facultat:
Rosa M. Araujo, Carmen Bergareche, Silvia Busquets, Empar Carrillo, M. Esther Esteban, Joan Carles
Ferrer, Magdalena Grifoll, Anna M. Gumà, Albert Martínez, M. Dolors López, Francesc Oliva, Teresa
Pagès, Manuel Reina, Xavier Remesar, Araceli Rosa, Emili Saló, Lluis Santamaria, M. Teresa Sauras,
Maria Soley, Jordi Urmeneta.
Es disculpen: Núria Bonada, Marta Camps
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior
2. Informe del president de la comissió
El vicedegà, Albert Martínez comenta que desprès de comprar el material per les aules de docència
(micròfons, wifi, càras, endolls,..), dels 41000€ han quedat 12.000€ que s’ha repartit als departaments
proporcionalment a la seva càrrega docent.
Els departaments poden utilitzar-los per comprar material de suport docent imprescindible, malgrat
la quantitat assignada es molt petita per fer front a tot el que es pot necessitar per donar suport la
docència mixta.
El material comprat per la Facultat permetrà que es puguin fer pràctiques d’ordinador en aules normals.
Per això han d’estar està ben dotades de wifi, d’endolls i amb accés al programari. Permetrà esponjar
als estudiants, ja que a les aules d’informàtica son insuficients per a duplicat tots els grups.
A més s’ha tecnificat algunes aules que permetin fer videoconferències, entre elles, l’Aula de Graus,
per ser un aula molt necessària per presentacions de tesis i conferències. Es preveu que el 15 de
setembre estaran ja disponibles.
Els màsters podran iniciar la matrícula el 20 de maig. El vicedegà agraeix a l’Ana Cuchí l’esforç que
ha fet per tenir-ho tot llest. Aquesta setmana estan fent el bolcat dels GPOD per poder posar les
assignatures del nou curs.
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El divendres hi ha Comissió Acadèmica del Consell de Govern. El vicedegà ens enviarà un resum,
tenint en compta que no es preveu fer cap més Comissió Acadèmica de la Facultat fins desprès de
vacances.
3. Aprovació, si s’escau, de l’informe d’autoavaluació dels màsters d’Antropologia Biològica,
Aqüicultura, Biodiversitat, Ecologia, gestió i restauració del medi natural, Genètica i genòmica,
Immunologia avançada, Microbiologia avançada i Neurociències
S’aproven per unanimitat els informes d’autoavaluació dels vuit màsters que es presenten a
acreditació: Antropologia Biològica; Aqüicultura; Biodiversitat; Genètic i Genòmica; Ecologia i
gestió del medi natural; Immunologia Avançada; Microbiologia avançada; i Neurociències.
Demà s’enviarà a l’AQU.
Al novembre hi haurà l’audiència de la CAE.
Es recorda que els professors han de omplir el seu currículum vitae a la pàgina web de la facultat. La
CAE els ha de poder consultar.
4. Afers a tràmit
Aprovació de l’extinció d’una especialitat del màster de Genètica i ratificació dels acords de la
Comissió permanent.
5. Torn obert de paraules
Hi ha la queixa generalitzada per la manca de suport des de la UB per dotar mínimament del material
necessari per fer una docència híbrida des del despatx, com webcam, micròfon i auriculars pels
ordinadors de renting. Bastant professorat s’ha ha tingut de comprar portàtils per poder fer les classes.
Es proposa fer un llistat amb el cost del que es va comprant el professorat per enviar-lo a rectorat,
com a evidència de la despesa de cada professor per mantenir les classes mixtes.
Anna Gumà comenta que al bolcar les assignatures del curs actual al nou curs, es perden tots els
vídeos del BB Collaborate. Teresa Pagès pregunta si seria possible utilitzar el canal Youtube de la
Facultat, que pot tenir espai privat, per penjar les gravacions i poder-les enllaçar a l’assignatura
corresponent del nou curs, si el professorat necessita necessari mantenir aquesta mateixa gravació. El
vicedegà ho comentarà amb l’equip deganal.
Teresa Pagès recorda que la web de la facultat té un problema amb el canvi d’idioma. Quan estàs
consultant el contingut d’un ensenyament, si es canvia d’idioma et retorna a la pàgina principal de la
facultat, obligant a tornar a fer tot el recorregut. Ho tornaran a comentar al web màster de la UB.

Sense més temes a tractar, s'aixeca la sessió a les 16:30 hores.

La Secretària de la Comissió

Vist i Plau President de la Comissió

Teresa Pagès

Albert Martínez
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