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2004/02/18
16:00 h, biblioteca (204A) de l’edifici C3
Reunió de la secció

16:10 -- 17:00
Assistents:
Aguiló, Aroca, Barajas, Breitman, Fàbrega, Franch, Garriga, Gómez,
Gracia I, Gràcia X, Jiménez, Martí, Martín P, Merillas, Morillo,
Muñoz X, Padró, Román, Sáez, Sanz, Villar.
Excusen:
Muñoz MC, Ras.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Informe del director

Canvis en el personal de la secció:
- ATP(5): Josep Herrero Izquierdo i Josep M Olm Miras (setembre 2003)
- Becaris de doctorat al grup d’Astronomia: Pedro Roldán González (1 oct
  2003) i Dagoberto Salazar (1 gener 2004)
- Becari postdoc Michel Lavrauw al grup de Matematica Discreta (gener 2004)
- El doctorand Xavier Prats ha deixat (gener 2004) el grup d’Astronomia

Baixes laborals des de setembre, i hores de classe cobertes
- Xavier Gràcia, 9 hores
- Sebastià Martín, 25 hores
- Ernest Garriga, 65 hores (de les quals 30 h extra)
- Xavier Muñoz, 6 hores
- Pau Martín, 0 hores

Docència
- Exàmens finals
  - L’ETSETB va enviar la llista d’aules el 17 de desembre, dos dies
    abans del final de les classes.
  - Problemes amb la correcció dels tests en alguna assignatura.
- 2003/02/04 Reunió amb coordinadors de matemàtiques/ETSETB.  Alguns punts:
  - Vigilàncies d’exàmens.
      El director de la secció demana opinions sobre la qüestió.
      X Muñoz i J Fàbrega demanen que la llista de vigilàncies estigui
      disponible abans.  F Aguiló i I Gracia volen que els professors es
      comprometin amb el temps que dura la vigilància.
  - Disponibilitat dels materials docents per a tots els professors.
      J Fàbrega indica la possibilitat d’usar la "bústia del professor"
      amb aquest fi.
- Nous coordinadors (haurien de passar per la Comissió Docent):
  - Càlcul: Paz Morillo substitueix Carles Padró
  - Equacions Diferencials: Pau Martín substitueix Rafael Cubarsí
- Beques de col•laboració docent: Borja Peleato i Juanjo Rué (alumnes de
  Telecomat) i Òscar Peidró (alumne de Telecom.) estan elaborant
  informes sobre el contingut de matemàtiques de les altres assignatures
  d’Enginyeria de Telecomunicació de l’ETSETB.
- Josep Herrero ha escrit un informe detallat sobre les matemàtiques
  al batxillerat i la seva relació amb les del Q0.

Edifici
Coordinació amb el director de secció de Telemàtica, Xavier Hesselbach
(mentre la cap d’administració, Chus Compains, era de baixa).
- Tabac (octubre-novembre)
  Ningú no va sol•licitar un espai de fumadors, i doncs no es pot fumar
  a l’edifici.
- Reelaboració del directori de l’edifici edifici (novembre) i noms dels
  ocupants dels despatxos (gener).
- Calefacció (novembre, desembre, ...)
  Vam demanar abaixar la temperatura però al cap d’un temps la van apujar.
  Han posat sensors a l’ala sud de la planta 3, de manera que es desconnecti
  la circulació de l’aigua si fa massa calor.



Els problemes de calor i tabac no s’han arreglat encara.  Continuaran en
estudi.

Altres informacions de la secció
- Llistes de distribució de correu:
  paf-ma4-bcn@mat.upc.es: becaris i doctorands de la secció
  ma4-bcn@mat.upc.es: professors, investigadors i PAF de la secció
- Pàgina web de la secció:
  http://www-ma4.upc.es/˜xgracia/bcn/
  Accés restringit als ordinadors amb número IP del departament.

Informacions ETSETB
- 2003/11/05 Eleccions Junta ETSETB.  Elegits:
  M Breitman, J Fàbrega, X Gràcia, P Morillo, M Muñoz, C Padró, N Urbizu
- 2003/12/01 Eleccions Com. Permanent i Com. Avaluació Acadèmica de
  l’ETSETB.  Elegits nostres:
  Permanent: X Gràcia i C Padró.  Avaluació acadèmica: F Aguiló.
- 2003/12/16 Reunió dels representants del dep a la junta de l’ETSETB.
  Sobre la proposta de reduir l’oferta d’entrada d’estudiants de 450 a
  350; no arribem a conclusions.
- 2003/12/17 Junta de l’ETSETB
  - S’atura la revisió del pla d’estudis.
  - S’aprova la reducció de l’entrada d’estudiants.
- 2003/02/01 Germán Sáez substitueix Xavier Muñoz dins l’equip directiu
  de l’ETSETB
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Espais a l’edifici C3

Informació:
2003/12/18 Reconstitució de la comissió d’espais.  Representants dels
grups:  Astro: Manuel Hernández, Cripto: Jorge Villar, Discreta: Josep
Fàbrega, Geometria: Narciso Roman.
2004/01/13 Reunió de la comissió d’espais
Jorge Villar exposa la petició del seu grup de tenir espai addicional,
tenint en compte que hi ha l’espai buit de Carles Victòria al despatx
219.  Cal tenir en compte que, des de l’estiu, tenen un professor
ordinari més, i també algun becari nou.
La comissió hi està d’acord.
S’ha de parlar amb Josep M Aroca per proposar-li que comparteixi el
seu despatx amb algú de criptografia, o que es canviï amb un d’ells.
L’acord es podrà executar immediatament, esperant que la secció ho
aprovi posteriorment.
2004/01/26 Jorge Villar i Josep M Aroca s’intercanvien de despatx:
Josep M Aroca va al 217, i Jorge Villar al 219, on també anirà el becari
de criptografia Marc Heymann.

J Fàbrega recorda que els espais no són dels grups de recerca sinó del
departament.

La secció dóna, per consentiment, el vist-i-plau als canvis proposats.
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Docència quadrimestre de primavera

Informació:

Docència global de la secció:
A la tardor hi va haver un augment global del nombre de grups de
laboratori de les assignatures de l’ETSETB (increment de 3 crèdits).
A la primavera no hi ha augment (4 labs més d’ÀlgLin, i 2 labs més de
Càlc; 4 menys d’EqDif i 2 menys d’AnVec).
Finalment els problemes de Geometria Diferencial 2 els fa la secció
de Barcelona (C Padró, 6 crèdits).
A la tardor hem substituït 7’5 crèdits per baixes:
M Breitman 0’6, R Cubarsí 0’15, MA Fiol 1’5, J Franch 1’95, P Martín
0’2, JM Olm 0’2, C Padró 2’6, N Román 0’15, N Urbizu 0,15.



Només s’han cobert 3 crèdits amb hores extra, per les noves limitacions
que imposa el rectorat.

Personal:
Vam aconseguir la continuïtat a la primavera de Josep Herrero i Josep M
Olm (7’5 crèdits cadascun).
El becari "Ramon y Cajal" Simeon Ball va demanar de fer classes: farà
un grup d’ÀlgLin (6’75 crèdits).
Es va demanar als becaris si volien fer classes: s’han ofert Javier
Barajas i Ivan Merillas, en principi 2 labs d’ÀlgLin cadascun (total 3
crèdits).

Amb això la secció quedarà amb un petit excés de 3’65 crèdits.
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Torn obert d’intervencions

J Fàbrega recorda que ja estan disponibles les fitxes d’anàlisi de
l’activitat docent per a ser revisades.
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