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

Dia: 3 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. Afers a tràmit
4. Torn obert de paraules
Assistents connectats: 18
Membres de la Comissió Acadèmica de la Facultat:
Rosa M. Araujo, Silvia Busquets, Marta Camps, Empar Carrillo, M. Esther Esteban, Joan Carles Ferrer,
Anna M. Gumà, Albert Martínez, M. Dolors López, Francesc Oliva, Teresa Pagès, Manuel Reina,
Xavier Remesar, Araceli Rosa, Emili Saló, M. Teresa Sauras, Maria Soley, Jordi Urmeneta.

1. Aprovació de l’acta anterior
S’aproven les actes anteriors
2. Informe del president de la comissió
El vicedegà, Albert Martínez fa un manifest sobre com s’han tingut de reorganitzar totes les activitats
docents durant tot el període de confinament. Aquesta reorganització ha estat a expenses de les
incerteses, manca d’informació, preses i improvisació des dels gestors de la Universitat, els quals han
treballat molt per a afrontar cada una de les etapes i circumstàncies amb les que ens anàvem trobant.
Des de la facultat s’ha intentat resoldre tot els canvis de la millor manera amb l’ajuda dels caps
d’estudis, gestors dels TFGs, coordinadors de màsters i directors de cursos de postgrau. Això ha
implicat prendre decisions consensuades amb tots ells i d’acord amb el que deien des de la Universitat.
Algunes d’aquestes decisions s’han pres durant aquest mes de juny, és a dir, després de la darrera
comissió acadèmica de maig. Algunes d’aquestes decisions haurien d’haver estat consensuades i
discutides en la comissió acadèmica de centre i no s’ha fet. La intenció ha estat en tot moment ser el
més operatius i àgils possible, encara que algunes decisions han portat molt temps en ser preses pels
continus canvis d’indicacions que anàvem rebent. Esperem que entengueu la situació.
Us envio les novetats del darrer mes respecte les activitats docents, moltes d’elles ja les haureu rebut
com a professors/coordinadors de les assignatures.
A continuació introdueix les novetats del darrer mes respecte les activitats docents, malgrat moltes
d’elles ja s’han anat rebent com a professors/coordinadors de les assignatures.
1. Docència 2019-2020
1.1 Desenvolupament docència
Totes les proves de síntesi i de reavaluació s’estan fent de manera telemàtica per indicacions de
rectorat, per tal de que l’afluència als centres sigui la menor possible. Tots som conscients del que
suposa aquestes avaluacions en línia i es farà una anàlisi dels resultats.
Es podrà fer alguna pràctica de laboratori al juliol. En el seu moment, es va demanar als coordinadors
d’assignatures si volien aprofitar l’aixecament de la prohibició d’entrada als estudiants per a realitzar
pràctiques o sortides de camp que no es varen poder fer durant el confinament.
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1.2. Projectes i defenses de TFGs
El desenvolupament del projectes del TFG s’ha vist molt afectat. Els gestors dels TFG i l’equip
deganal han buscat fórmules per a que els alumnes puguin presentar un informe conseqüent amb les
circumstàncies i, des de rectorat s’ha aprovat la possibilitat d’allargar la realització dels TFG fins a
novembre (aquests punts ja varen ser exposats a la passada acadèmica). La novetat és que els gestors
i l’equip deganal hem decidit que les defenses del julioles facin de manera telemàtica. Aquesta decisió
ha estat presa per indicacions de rectorat i per evitar l’afluència constant d’estudiants durant les
defenses (la major part dels TFG es llegiran en aquesta convocatòria)
1.3. Projectes i defenses de TFMs
El desenvolupament del projectes del TFM també s’han vist molt afectats. Molts d’ells, davant la
possibilitat de reincorporar-se al juny, han decidit continuar el projecte en els laboratoris/centres i han
aprofitat la possibilitat d’acabar-ho al novembre. Les defenses del juliol es faran telemàticament o
presencialment.
2. Docència 2020-2021
2.1. Desenvolupament
Des de rectorat, s’ha apostat per una docència mixta per a totes les facultats. A la nostra facultat,
l’equip deganal i els caps d’estudis hem elaborat unes directrius que van en la línia de reduir la
presencialitat en classes teòriques i apostar per la presencialitat en pràctiques, sessions de problemes,
sortides de camp i avaluacions, tot seguint unes normes de seguretat imposades per les autoritats
sanitàries.
Tot això implica una reorganització de la docència, no només a nivell de cada assignatura sinó a nivell
de curs i de grau. En aquest sentit, els caps d’estudis han realitzat una feina enorme per tal d’encaixarho tot bé.
2.2 Calendari
El primer curs començarà el 5 d’octubre ja que la matrícula es farà al setembre. Aquesta matrícula es
farà telemàticament amb una sessió informativa per BBCollaborate i, a l’hora de la matrícula, també
es farà un suport telemàtic.
Els cursos que van des de 2n a 4t començaran el 14 de setembre.
2.3. Gr@d
La planificació de la docència del curs vinent és més complicada de l’habitual i això endarrereix la
confecció de les fitxes i els PLAEs de les assignatures per part dels coordinadors d’aquestes. Això
implica que la introducció de la força docent (professors encarregats d’impartir les activitats docents
de cada assignatura), que normalment es realitzava pels secretaris/administradores de departament al
juliol, no es podrà fer fins a finals de setembre.
2.4. Projectes TFG
Aquest any hem hagut d’enfrontar-nos a dos escenaris importants en l’oferta de projectes formatius
pel 2020-2021. Per una banda, hem posat en marxa l’aplicatiu GIPE per a la introducció dels projectes.
No ha estat fàcil però el resultat ha estat bastant bo. A partir d’ara, tots aquests projectes s’ofertaran i
s’adjudicaran amb aquest aplicatiu. D’altra banda, la incertesa del que passarà el curs vinent i la crisi
en diferents empreses/centres feien preveure una davallada del nombre de projectes ofertats. A finals
de juny, hi ha una oferta de 361 places (156 EE i 205UB), lluny de les 513 (249EE, 246UB) ofertades
al curs 2019-2020. Però es pensa que, amb les que arribin més tard i les que portin alguns alumnes,
es podrà arribar a adjudicar de projectes a tots els alumnes
2.5. Màsters
S’ha apostat per a que la docència dels màsters sigui el més presencial possible. S’han distribuït els
diferents màsters en diferents aules tenint en compte els alumnes matriculats i que l’aforament de les
aules no superi el 50%. S’està intentat que es pugui obrir la matrícula sobre el 20 de juliol.
2.6 Alumnes
La UB ha convocat beques de suport (ConnectaUB) pels estudiants amb pocs recursos per tal de
facilitar-los ordinadors portàtils o pendrive de connexió a internet. Estan ja per la tercera convocatòria.
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2.7. Condicions sanitàries a les aules
Està previst que el 29 de juny publiquin indicacions sobre les mesures sanitàries per aplicar en aules
i laboratoris docents. Aquestes mesures han estat consensuades entre totes les universitats catalanes.
Ha transcendit que la distància entre alumnes haurà de ser de 1,5m o de 2,5m2, la qual cosa implica
que les aules hauran d’estar a un 50% de l’aforament (decisió eu ja havia pres la facultat en les seves
orientacions per al curs vinent). De totes maneres, es diu que, si es prenen mesures com que els
alumnes portin mascareta, es poden reduir aquestes distàncies de seguretat. Se suposa que l’OSSMA
reaccionarà sobre l’abastiment de material de protecció després del comunicat de la UB.
3. Acreditacions de 8 màsters de la facultat
S’està elaborant l’autoinforme per l’acreditació dels màsters de: Antropologia Biològica;
Aqüicultura; Biodiversitat; Genètic i Genòmica; Ecologia i gestió del medi natural; Immunologia
Avançada; Microbiologia avançada; i Neurociències.
Aquest document s’enviarà als membre de la comissió acadèmica el 3 de juliol per tal de que es pugui
aprovar en la comissió acadèmica que tindrà lloc el 15 de juliol per la tarda.
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. Suport a la docència
La UB ha donat 41000€ a la facultat per a implementar, sobre tot, la docència telemàtica. Es vol
adequar algunes aules per a fer gravacions, dotar de micròfons inal.làmbric a la major part de les aules,
dotar d’endolls en aules grans, etc. Es preveu que es pugui fer streaming en 2-3 aules de cada edifici.
3. Afers a tràmit
El vicedegà, Albert Martínez demana als membres que revisin els informes d’autoavaluació dels vuit
màsters a acreditar. Enviarà l’enllaç per poder accedir als documents. Es proposa reunir a la Comissió
Acadèmica el dia 14 d’aquest mes per aprovar els autoinformes.
4. Torn obert de paraules
Es requereix sobre si hi hauran ordinadors de renting. Els únics ordinadors de torres de la facultat que
es canviaran son els de l’aula iA1. La resta d’ordinadors de rentin seran portàtils.
Es demana que es comprin webcams i micròfons per els ordinadors de taula del professorat, sinó,
difícilment podran fer una docència híbrida des del seu despatx
Es demana que es revisi el sistema de ventilació i es netegin els filtres.
Es pretén que pràctiques d’ordinador es puguin fer en aules normals. Per això han d’estar està ben
dotades de wifi, d’endolls i amb accés al programari. Permetria esponjar als estudiants, ja que a les
aules d’informàtica son insuficients per a duplicat tots els grups.
S’està acabant de redacta la normativa d’avaluació, que va quedar pendent amb el confinament. Es
preveu que estigui disponible al setembre.

Sense més temes a tractar, s'aixeca la sessió a les 17:15 hores.

La Secretària de la Comissió

Vist i Plau President de la Comissió

Teresa Pagès

Albert Martínez
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