ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA
Dia: 10 de gener de 2020
Hora: 12:00 hores
Lloc: A16

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si escau, de les actes de les dues sessions anteriors
2.- Informe del vicedegà acadèmic
3.- Afers de tràmit
4.- Torn obert de paraules

Assistents:
Rosa Araujo, M. Carmen Bergareche), Silvia Busquets, Empar Carrillo, Esther Esteban, Joan Carles
Ferrer, Magdalena Grifoll, Anna Maria Gumà, Albert Martínez, Maria Dolors López, Francesc Oliva,
Teresa Pagès, Manuel Reina, Xavier Remesar, Araceli Rosa, Maria Teresa Sauras, Maria Soley.
Es disculpen:
Núria Bonada, Marta Camps, Emilio Saló, Luis Santamaría, Jordi Urmeneta.
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aproven les actes anteriors.
2. Informe del vicedegà acadèmic
El vicedegà, Albert Martínez informa sobre els següents punts:
•

Normatives
- La UB ha aprovat una nova normativa d’avaluació i de permanència, encara no estan
disponibles a la web institucional. El tret general de la nova normativa és que totes les
titulacions del mateix nivell (tots els graus o tots els màsters) d’un centre (Facultat) han de
seguir la mateixa normativa d’avaluacions (avaluació, reavaluació,...). En els propers
mesos, la Facultat haurà de redactar una normativa homogènia perquè es comenci a aplicar
el curs que ve.
-

Estem analitzant i canviant les normatives dels TFGs per ajustar-les al panorama actual.
Es vol acabar la nova normativa per ser aplicada en el 2020-2021. Una de les novetats que
ja s’han d’aplicar aquest any és que els PI i PII d’alumnes ERASMUS han de ser avaluats
íntegrament pel tutor extern. El tutor UB tindrà les mateixes tasques però no influirà en la
nota. Els alumnes ja ho saben i els tutors ja han rebut un mail explicant-ho.

-

S’ha acordat la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en
els TFGs, segons un mail enviat al desembre de 2019 i que ja s’aplica pel curs 2019-2020.
En el mail rebut s’adjuntava un document complet explicant què són els ODS i com aplicarlos en els TFGs.

-

S’està fent una revisió del GECA de la facultat per tal de proposar una “normativa” interna
de distribució d’hores GECA de centre, d’estudis i de departaments homogènia. Si és
possible, es vol tenir per aquest curs.

-

Hi ha una nova normativa sobre dobles titulacions. Seria bo començar a plantejar-nos
alguna doble titulació de grau o de màster.

•

•

-

S’ha publicat en la pàg web de la UB un FAQs sobre la gestió dels cursos de postgrau:
https://www.ub.edu/portal/web/faqs_directors/inici. Des de la Facultat us encoratgem a que
us mireu la tipologia de cursos que es poden oferir per tal de què us puguin sorgir idees per
a crear un nou curs que, evidentment, aportaria un benefici econòmic als professors
implicats i a la facultat.

-

Des de la facultat, i amb la col·laboració de serveis lingüístics de la UB es vol crear un
glossari català/castellà/anglès sobre termes d’estris i de funcionament d’un laboratori
científic. Per això, els dels serveis lingüístics demanaran guions de pràctiques d’algunes
assignatures.

Docència
- Es proposa crear una assignatura sobre bioètica, de 4t curs i de 3 crèdits, i que podria ser
totalment transversal. La Gemma Marfany seria la coordinadora. Aquells professors que
vulguin intervenir o aportar idees, es poden posar en contacte amb Albert Martínez
(vicedegà acadèmic).
-

L’any 2020 es convocarà un ajut per a material obsolet de docència. Sembla que seria de
l’estil dels equips de recerca, amb cofinançament per part dels departaments/facultat (?).
Quan surtin les bases es pensarà en l’estratègia a seguir.

-

Per normativa lingüística de la UB, els exàmens de tipus test que es facin en català,
sempre han de tenir una versió en castellà.

-

Aquest curs ha començat el servei de la lectora d’exàmens tipus test al servei de
reprografia de Farmàcia. L’inconvenient és que et dona les notes per DNI del alumne sense
relacionar-ho amb nom ni amb NIUB, així que és el professor qui ha d’encaixar notes amb
nom alumne. Des de comissió acadèmica, per tal de facilitar la posterior gestió de les dades,
es recomana que els alumnes introdueixin el NIUB (en comptes del DNI) en el full
d’enquestes.

Altres
- La facultat participa en un concurs que ha convocat la cerveseria Moritz, el Projecte
Moritz University, amb un alumne de Biotecnologia i un alumne de Bioquímica, els quals
formaran part d’un equip de 6 alumnes (amb 2 de Ciències de l’alimentació i 2 de Química)
que competiran contra 6 universitats catalanes per elaborar la millor cervesa artesana Moritz
del 2020.
-

Les aules A16 i A17 disposaran d’endolls laterals i una antena WIFI extra per poder ser
utilitzades com a aules d’informàtica per grups d’alumnes reduïts.

-

L’Aula iA1 disposa d’ordinadors antics comprats per la facultat (no de renting). Estem
parlant amb el gerent perquè ens doni diners per canviar-los.

-

La jornada de portes obertes tindrà lloc el divendres 3 d’abril. Tindrà un format
semblant al de l’any passat i, a partir de febrer, ens posarem en contacte amb el professorat
que normalment intervé per ajustar les activitats. Qualsevol professor/a que vulgui
participar, s’ha de posar en contacte amb Albert Martínez (vicedegà acadèmic).

-

Es vol realitzar una sessió, d’un màxim de 2 hores, per tal de publicitar els màsters propis
i els cursos de postgrau entre els nostres estudiants.

-

Es recorda que les hores dels tribunals de TFG i TFM, que fins ara eren hores GECA,
passaran a ser hores PDA, a raó de 2,4h PDA *alumne. Aquestes hores les haurà d’introduir
cada departament en el grad de cada professor (no està clar com s’ha de fer). Per tal de
facilitar la feina, des de coordinació de TFGs, el setembre s’enviarà el llistat de professors

que han intervingut en algun dels tres torns de lectures de TFG. S’ha enviat una carta als
coordinadors de secció informant que les lectures de TFG seran:
o Convocatòria de FEBRER: del 10 al 14 de febrer
o Convocatòria de JULIOL: del 8 al 14 de juliol
o Convocatòria de SETEMBRE: del 9 al 15 de setembre
-

Com sabeu, el volum d’alumnes que presenta el TFG és molt gran cada any (aquest curs es
preveu que siguin uns 460 alumnes). Després de fer les consultes oportunes, hem constatat
que els tribunals, per ser òrgans col·legiats, han d’estar formats obligatòriament per
un mínim de tres membres, i és per això que continuarem necessitant un volum alt de
professors.

Afers de tràmit
• S’aprova l’informe de seguiment del grau de Ciències Biomèdiques i del màster d’Oceanografia
i gestió del medi marí que s’ha de lliurar a la UB.
• S’aprova el canvi en l’avaluació dels Pràcticums ERASMUS: Els PI i PII d’alumnes
ERASMUS seran avaluats íntegrament pel tutor extern. El tutor UB tindrà les mateixes tasques
però no influirà en la nota. Aquest canvi ja és aplicable pel curs 2019-20.
• S’aprova la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els TFGs.
Els alumnes hauran d’incorporar els logos dels ODS que ells creuen que estan relacionats amb
el seu projecte i hauran d’incloure un apartat on es justifica la seva elecció. Aquest canvi ja és
aplicable pel curs 2019-20.
3. Torn obert de paraules
• Es proposa fer una Comissió Acadèmica a l’abril per aprovar la normativa d’avaluació i un altre
el juliol per aprovar el GECA i normativa TFG.
• Es proposa que a les fitxes de TFG s’inclogui una casella per posar el NIUB.
• Es comenta la dificultat de tutoritzar els alumnes per part dels tutor. Una bona eina es obrir un
aula al campus virtual. El problema es que al no ser una assignatura, s’han d’introduir els
alumnes manualment. Una opció podria ser utilitzar el SharePoint. S’hauria de veure les seves
prestacions.
• Es comenta que per fer el seguiment i l’avaluació de les competències transversals lligat al
projecte proposat per el vicedegà Francesc Cebrià, es podrien adaptar els documents elaborats
per un grup de recerca en innovació de l’ensenyament de GAP i que tenen publicats al Dipòsit
digital de la UB. Es comentarà als caps d’estudi.

Sense més temes a tractar, s'aixeca la sessió a les 14 hores.

La Secretària de la Comissió
Teresa Pagès

Vist i Plau President de la Comissió
Albert Martínez

