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2003/07/18
12:00 h, biblioteca (204A) de l’edifici C3
Reunió de la secció, especialment els professors, sobre la distribució
de la docència del proper curs.
12:10 -- 13:10
Assistents:
Aguiló, Aroca, Barguilla, Breitman, Cubarsí, Escudero, Fiol, Garriga,
Gómez, Gracia I, Gràcia X, Hernández, Jiménez, López, Martí, Martín P,
Martín S, Morillo, Muñoz MC, Padró, Román, Ruiz, Sáez.
Excusen:
Fàbrega, Urbizu, Villar.
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Canvis en la composició de la secció:
Jorge Jiménez, investigador Ramón y Cajal, passa a TU
Simeon Ball, nou investigador Ramón y Cajal (discr)
Cristina Dalfó (discr), Andreu Lázaro (geom), Marc Heymann (cripto)
i Jordi Pujolàs (cripto), nous doctorands i possibles becaris.
Informacions diverses
- L’ETSETB va aprovar la revisió del pla d’estudis a l’abril.
- Un grup de treball del departament està elaborant propostes al
respecte, que es presentaran després de vacances.
- Optatives a l’ETSETB: es mantenen, amb una lleugera ampliació en la
de GPS; es farà una optativa (Models Aleatoris) i una ale
(Matemàtica Discreta) fora d’encàrrec.
Coordinacions
- Xavier Muñoz s’encarregarà d’Àlgebra Lineal.
- Carles Padró continuarà un quadrimestre a Càlcul.
- Rafael Cubarsí continuarà un quadrimestre a Equacions Diferencials.
- Ignacio Gracia s’encarregarà d’Anàlisi Vectorial [amb la col•laboració
de Narciso Urbizu].
- Josep Fàbrega s’encarregarà del Q0.
- Francesc Aguiló i Josep M Aroca continuaran a MatTel i PiPE.
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El director de la secció explica l’encàrrec acadèmic 2003-04 i les
variacions que ha sofert des del Consell per causa dels càrrecs elegits,
les coordinacions proposades i l’error en una dada; també les variacions
que pot sofrir per raó dels dos quadrimestres sabàtics sol•licitats per
la primavera.
Rafael Cubarsí al•lega que hauria de tenir, per tercera vegada, una
descàrrega de 1.5 crèdits per una tesi dirigida (fora de la UPC).
Després d’una breu discussió, el director de la secció proposa que es
porti aquest tema a la comissió docent per tal que enviï una proposta a
la Junta del departament.
El director de la secció explica la taula amb la docència de la secció
del curs vinent, i, en particular, els dos professors ATP i la possible
docència de Simeon Ball.
Queda clar que la docència del quadrimestre de primavera és del tot
provisional.
Després d’algunes intervencions, s’acaba la reunió, tot i que caldrà
fer alguns ajustos posteriors.
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