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2004/07/21
12:00 h, biblioteca (204A) de l’edifici C3
Reunió de la secció

12:05 -- 12:50
Assistents:
Aguiló F, Aroca JM, Barguilla J, Breitman M, Cubarsí R, Escudero M,
Fàbrega J, Fiol MA, Garriga E, Gómez J, Gracia I, Gràcia X, Hernández M,
Jiménez J, López S, Martí J, Martín S, Morillo P, Muñoz MC, Padró C,
Ras A, Román N, Villar J
Excusen:
Franch J, Herrero J, Martín P, Muñoz X, Sáez G
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Informe del director

Personal de la secció
- Els estudiants Vanessa Daza i Miquel Garcia han llegit la tesi i han
  deixat el departament.
- Pere Ramos, nou becari del grup d’Astronomia (abril).
- La becària Àngela Aragon deixa el grup d’Astronomia (maig).
- El professor ATP Francisco Ruiz deixa el departament (juliol).
  El substituirà un nou ATP.

Docència
- Exàmens finals
  . Problemes amb la correcció dels tests
  . Vigilàncies d’exàmens
    S’hi apunta més gent del compte.
- Coordinacions
  Xavier Muñoz deixa la d’Àlgebra Lineal i Josep Fàbrega la del Q0.
- Docència becaris Javier Barajas i Ivan Merillas
  No es va poder introduir la seva docència des de l’ETSETB, així que
  caldrà fer-ho quan revisem les fitxes AD.
- Beques de col•laboració docent
  Amb les beques del curs actual s’han realitzat algunes tasques de
  revisió dels temaris.  Per al curs vinent tornarem a tenir becaris.

Reunions
- 2004/07/02 Coordinadors de matemàtiques/ETSETB
  Es va repassar la marxa del quadrimestre de primavera
- 2004/03/01 Cap d’administració i directors de secció de Matemàtica i
  Telemàtica
  S’hi van tractar diversos temes relacionats amb l’edifici, i en
  particular la calefacció.

Informacions ETSETB
- La junta de l’ETSETB aprova una proposta de màster internacional
  (abril).
  Miguel Muñoz aclareix que el departament va tenir un representant en
  la formulació del màster, i que el departament ha mostrat la seva
  predisposició a participar en la seva docència.
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Tancament docencia 2003-3004
Rep el vistiplau.
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Proposta docencia 2004-2005
El director de la secció presenta una primera proposta de planificació
docent, de la qual aclareix alguns punts, particularment la substitució
de Francisco Ruiz.
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Torn obert d’intervencions
Jorge Villar recorda que la docència de l’assignatura optativa SiMNAT
a la primavera està pendent de cobrir.
Jaume Martí expressa el seu desig que el repartiment de la docència



s’hagues fet abans.  També planteja el fet que alguna assignatura o
professor pugui guardar la nota de pràctiques del quadrimestre anterior,
qüestió que genera un debat.
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