ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA EXTRAORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA.
Oberta a caps de Departament, Coordinadors de Secció, i Coordinadors de màster

Dia: 8 de maig de 2020
Hora: 15:30 hores
Espai de reunió virtual: BB Collaborate
Enllaç: <https://eu.bbcollab.com/guest/166e1069cd0d483abbfa1a6bbece789e>

Ordre del dia:
1. Informe del president de la comissió
2. Afers a tràmit
3. Torn obert de paraules
Assistents connectats: 43
Membres de la Comissió Acadèmica de la Facultat:
Rosa M. Araujo, M. Carmen Bergareche, Silvia Busquets, Marta Camps, 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, M. Teresa Sauras, Maria
Soley, Jordi Urmeneta.
Membres convidats:
M. Isabel Muñoz, Jorge Lloberas, Josep Chillarón, Alejandro Pérez, Alejandro Martínez, Florenci
Serras, Francesc Cebrià, Francesc Sabater, Isabel Navarro, Javier Casado, Javier Pastor, Joaquim
Gutiérrez, Jordi García, , Lluisa Moysset, Lluís Cardona, M. Isabel Trillas, Marta Riutort, Miquel
Arnedo, Miquel Salicrú, Nestor Hladun, Rosina Gironès, Santiago Mañosa, Sergi Munné, Susana
Merino.

1. Informe del president de la comissió
El vicedegà, Albert Martínez introdueix els punts del document enviat prèviament a tot el personal
convocat (veure annex).
•

•

•

Presenta la situació com molt difícil i amb interessos no coincidents entre vicerectorat i la facultat,
que es fa extensible a les facultats en que es fan pràctiques de laboratori, sortides de camps i
altres pràctiques especials presencials, (facultats de ciències experimentals, de ciències de la
salut, de Belles Arts, entre d’altres). La situació actual es pot repetir el proper curs, durant el
primer semestre.
A la Comissió Acadèmica de la UB del passat dia 8 d’aquest mes, es va comentar que com molt
aviat, no es podria fer cap activitat presencial fins el mes de juliol i sempre justificant el perquè
es essencial fer-la. No han donat cap indicació de com i en quines condicions es podran fer les
activitats presencials, apart d’aplicar les normes de seguretat establertes.
Un punt a afegir al document annex es el referent al problema en la documentació que han de
presentar estudiants xinesos que volen accedir a màsters. Es un tema administració.

El vicedegà cedeix la paraula a la degana, Rosina Gironès, perquè expliqui el contingut de les diverses
reunions que ha tingut aquests dies a la UB.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Manifesta que hi ha comunicació continua i directa entre Ministeri, comunitats autònomes, i
universitats per intentar coordinar al màxim totes les actuacions.
El rector ha penjat un comunicat sobre la protecció de dades i normatives diverses a tenir en
compte per l’avaluació no presencial.
És urgent aprovar la proposta de la Facultat de calendari d’inici i distribució de classes per el
proper curs. Des de vicerectorat proposen que es comenci en la franja entre l’última setmana de
setembre i la primera d’octubre.
No està clar, a l’espera de les demandes de les facultats, quina serà la durada del semestre, i del
curs.
Com es preveu un començament de curs complicat, per possibles rebrots de la COVID 19, es
demana a les facultats que es consideri començar el curs amb docència mixta i reduir la
presencialitat al mínim imprescindible. No han marcat percentatges d’ocupació d’aules i
laboratoris però si han suggerit fer el menor nombre possible de classes presencials. Tota la
presencialitat s’haurà de fer amb les màximes normes de seguretat i comptar amb el material de
seguretat per a cada condició de treball.
Es treballa perquè els alumnes puguin accedir als programes de les aules informàtiques des dels
seus ordinadors.
Per registrar les activitats online, obriran un espai perquè constin en el PDA.
La convocatòria d’Erasmus està oberta. Recomanen que els Erasmus programin els
desplaçaments per el segon semestre, tant per els nostres, com per els que volen venir.
A la fase 1 es començarà a preparar la facultat perquè a les següents fases pugui anar accedint el
personal de forma segura i disposi del material de protecció necessari.
Comenta que el 18 de maig podrien tenir una reunió l’equip deganal amb els caps de
departaments i caps d’unitat per preparar la desescalada.

2. Afers a tràmit
S’aprova la proposta de sol·licitud de modificacions en el grau de Ciències Ambientals (annex)
3. Torn obert de paraules
La degana i el vicedegà van responen i ampliant informació sobre qüestions plantejades per els
assistents a la reunió i sobre els puts del document annex.
•
•
•
•

•
•
•
•

A principis de juny s’incorporarà el PAS d’administració per obrir la gestió presencial.
Les actes estaran obertes fins el 30 de novembre, però es podran tancar per cada alumne, a
mesura que tanquin el seu expedient.
Per la matrícula del proper curs s’intentarà mantenir el calendari habitual i que es realitzi previ
al començament de les classes. Si no hi ha matrícula, els alumnes no estan inscrits al Campus i es
fa impossible seguir les classes, imprescindible si s’ha de començar de forma no presencial.
Per els alumnes Erasmus Mundus, que han d’arribar a finals de setembre per començar algun
màster, la degana proposa que vinguin, si poden venir (poden estar tancades les fronteres o no
disposar permís dels eu país). En cas d’havers-se de retardar el començament de les classes, se’ls
haurà de comentar i que decideixin que fan.
La UB no permet que cap alumne faci pràctiques externes, encara que el centre receptor ja
treballi i tingui permís per rebre estudiants. La UB manté la prohibició de totes les activitats
presencials per els seus alumnes.
És possible que si la situació continua millorant, el juliol es pugui fer alguna presencial
imprescindible, aplicant sempre les normes de seguretat i de capacitat d’espais i percentatge
d’assistents.
Els mateixos criteris s’aplicarien per les pràctiques de camp.
La utilització del servei de vehicles es posarà en marxa igual que la resta de serveis, quan pertoqui.
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Els caps d’estudis i coordinadors de màsters hauran de posar-se d’acord amb els coordinadors
de les assignatures i marcar quines pràctiques són imprescindibles que es recuperin
presencialment.
Els doctorands és un altre règim, ja que poden tenir contracte com PDI. En aquest cas, el règim
seria el mateix que per a qualsevol altre PDI.
Es planteja què passarà amb els alumnes que s’acollin a presentar el seu TFG a la convocatòria
de novembre i que vulguin accedir a un màster. Amb l’autorització del coordinador/a del màster,
podria assistir a les classes, a l’espera de matricular-se, però això implicaria que l’alumne no
estaria assegurat.
En aquests moments només hi ha dues sol·licituds per presentar el TFG al novembre. La majoria
opta per fer la defensa el juliol.
Es comenta que s’hauria de proposar un model de facultat, per fer front a la situació i establir un
pla d’actuació per negociar amb rectorat.
Hauríem de saber el ratio d’alumnes per aula, per laboratori i per aules informàtica que ens
marcaran. Es important per poder fer la programació i el calendari.
Des de Bioestadística es comenta que hi ha molt mal estar per la forma en com arriba la
informació des de rectorat i com pren les decisions unilaterals, sense tenir en compte a les
facultats. Volen que consti que s’han plantejat indicar a les actes que les signaran per imperatiu
legal, ja que consideren que la forma com s’haurà d’avaluar no es la més correcta.
Malgrat que, com a norma general, es considera al personal de més de 60 anys dins del grup de
vulnerables, tenen el compromís de l’OSSMA i de la UB que no es restringirà l’accés a la feina
només per motiu de l’edat, si no hi ha cap altre causa de risc.
Es demana quan es publicaran els preus de matricules de graus i màster, donat que es va publicar
fa pocs dies el real decret del ministeri en que s’eliminava l’aplicació de les forquilles de preus.
La degana ho preguntarà.
Es demana constituir una comissió intergraus per poder organitzar calendaris, espais i docència
en general. La programació serà molt complexa. Donat la falta d’espai habitual en condicions
normals, els desdoblaments de grups per reduir el ratio alumnes/aules dificultarà moltíssim
l’organització dels grups. La creació d’aquesta comissió donaria el tret de sortida per començar
la programació del nou curs.
Es important publicar els Plans docents, sobre tot pels màsters, ja que els futurs estudiants
necessiten consultar-los per prendre una decisió de matricular-se.
Es recomana concentrar al màxim possible les pràctiques dels màsters per facilitar el
desplaçament, sobre tot dels estrangers, si la presencialitat s’ha de disminuir al màxim.
Hi ha el problema de que encara no es poden omplir les fitxes de les assignatures fins que no es
reuneixi la següent comissió acadèmica de la UB, que encara no té data.
No es dotarà de més professorat, malgrat la duplicació de grups, obligats per la menor ocupació
dels espais. S’hauran de reduir pràctiques per no sobrepassar la càrrega docent.
El que si s’han desencallat són els concursos de professorat previstos, que ja tenen l’aprovació
per fer-los online.
Es comenta que s’haurien de reforçar els grups de treball o equips docents de les assignatures
per optimitzar esforços.
Es recorda que es obligatori indicar l’idioma en que s’imparteix cada assignatura i aquest s’ha de
respectar tant per la docència, com per els exàmens. En els exàmens tipus test s’han d’oferir en
els dos idiomes.
Es demana si la defensa dels TFG podria ser presencial, aprofitant que el mes de juliol els alumnes
podran entrar a la facultat. Es tornarà a preguntar si es possible. La vicerectora Amelia Díaz, fins
ara, s’ha negat a acceptar-ho.
Es proposen varies solucions per facilitar la defensa dels TFG i TFM, entre ells, que el tribunal
disposi de les presentacions, previ a la defensa per poder millorar el visionat i centrar la
videoconferència en l’actuació dels alumnes.
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•

•
•

Es proposa utilitzar i posar en pràctiques tots els recursos possibles per complementar la
disminució de pràctiques que es preveu, com pot ser la gravació de pràctiques in situ, i penjarles al campus, o utilitzar programes de simulacions de pràctiques, molt habituals en algunes àrees
de coneixement.
El vicedegà comenta que s’està preparant un webinar i tallers sobre qüestionaris per ajudar a
preparar l’avaluació no presencial.
S’ha de tenir cura d’utilitzar la paraula semipresencialitat en els plans docents, ja que l’AQU va
avisar de que es tindrà en compta en les acreditacions, i comprovarà si s’han complerts les
directrius pròpies de lo que es un metodologia semipresencial. Per això des de la comissió
acadèmica de la UB parlen d’ensenyament mixta i no de semipresencialitat, malgrat es el mateix.

El vicedegà proposa passar a votar el calendari de començament del curs.
La proposta dels caps d’estudis es començar el 14 de setembre. S’haurà de consultar, ja que
l’ordre de rectorat es fer-ho entre l’última setmana de setembre i la primera d’octubre.
• En cas de no ser acceptada la data del 14, es proposa el dia 21 i, com a última opció, el 28 de
setembre.
• Es recorda que només poden votar els membres de la Comissió Acadèmica que en aquest
moment estiguin connectats.
Vots a favor de la proposta: 15
•

•

S’accepta la proposta que es portarà a vicerectorat.

Es demana que es pregunti si es podrà allargar el final del semestre per compensar la manca de
classes.
S’acorda que la programació dels graus de moment només es faci per el primer semestre, tenint en
compta que s’haurien de respectar els horaris del calendari habitual i com a molt, esponjar la
capacitat de les aules.
Pels màsters la programació és anual. Es fa molt difícil separar-ho per semestres. Per parlar de temes
exclusius dels màsters es convocarà als coordinadors a una reunió la propera setmana,
A posteriori de la reunió, el Dr. Joaquim Gutiérrez, convidat a la sessió d’avui, mostra el seu desacord
en la manera en que s’ha aprovat l’inici del calendari 2020-2021 i demana que consti en acta.

Sense més temes a tractar, s'aixeca la sessió a les 18:40 hores.

La Secretària de la Comissió

Vist i Plau President de la Comissió

Teresa Pagès

Albert Martínez
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Informació addicional obtinguda el dia 9 a través de la consulta realitzada per la degana, Rosina
Gironès, a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, Amelia Díaz:
Sobre el començament de les classes, la vicerectora accepta per la Facultat, com a excepció, que
podria demanar començar el 14 de setembre.
Els Caps d’estudis ja ho saben i ho acabaran de valorar tenint en compte que l’opinió generalitzada
dels assistents a la comissió d’ahir, que va ser que mentre més aviat comencem, millor.
Va obrir la porta, per primera vegada, a que si les autoritats permeten l’entrada d’alumnes a la
facultat a partir de juliol, es podran dur a terme defenses de TFG i TFM de manera presencial.
El vicedegà, Albert Martínez, Ja ha parlat amb els gestors dels TFG, i hauran de programar els tribunals
en els dos escenaris (defenses presencials i no presencials), per si de cas.
Els coordinadors de màster haurien de fer el mateix.
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