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2005/02/16
15:30 h, biblioteca (204A) de l’edifici C3
Reunió de la secció

15:40 -- 17:35
Assistents:
Aroca JM, Breitman M, Cubarsí R, Fàbrega J, Garriga E, Gómez J, Gracia I,
Gràcia X, Herrero J, Jiménez J, Martí J, Martín S, Morillo P, Muñoz X,
Padró C, Petit C, Ras A
Excusen:
J Franch, S Martín, M Muñoz, N Román, N Urbizu
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Informe del director

Canvis en el personal de la secció:
* Carlota Petit Olivella (ATP6, setembre 2004), substitueix Francisco
  Ruiz
* Nous estudiants de doctorat:
  Maria Barbero Liñán (DGDSA, becària des de gener),
  Amanda Montejano Cantoral (COMBGRAF, becària CONACYT)
  Jordi Moragas Vilarnau (COMBGRAF)
  Carla Ràfols Salvador (MAK)
  Jordi Garcia Ruiz (DGDSA)
  Alexandre Ruiz Rodríguez (MAK)
  Leonor Vázquez González (MAK, becària Alban)
* Ha marxat David Galindo.
* Per la mobilitat de Jorge Villar es va convocar una plaça ATP6, que
  va guanyar Joan Buldó Polls (gener 2005).  Ha semblat convenient que
  faci classe a Castelldefels.

Baixes laborals des de setembre
Han estat de baixa per períodes diversos J Jiménez, S Ball, I Gracia i
X Muñoz.  S’han cobert un total de 53h de classe, que consten al full de
docència de la secció.

Docència
* Coordinacions
  Jaume Sanz coordina Àlgebra Lineal (juliol).
  Josep Fàbrega ha continuat essent el responsable del Q0.
* Exàmens finals
  Assignació d’aules rebuda molt tard.
* 2004/02/08 Reunió amb coordinadors de matemàtiques/ETSETB.
  Alguns punts tractats:
  Preocupació per les copiades als exàmens.
    (Sobre aquesta qüestió el director de secció proposa que, de cara
    als exàmens de juny, fem una revisió i recordatori de les
    precaucions en la vigilància dels exàmens.)
  Avaluació dels laboratoris.
  Renovació dels continguts de les assignatures.

Edifici
* Pintura. Es podrien pintar alguns despatxos.
  Chus Compains va fer una anàlisi prèvia, i el director de secció va
  acabar d’examinar els despatxos.
  Proposta de prioritats: 108, 203, 204B, 207, 113
* Calefacció.  La UPC pagarà la instal•lació de vàlvules de 3 vies en la
  calefacció de la façana sud de l’edifici C3.
* Seguretat.  S’ha suprimit el topall que impedia obrir cap a fora la
  porta interior de la façana nord.

Altres informacions de la secció
* Pàgina web de la secció: des d’octubre és
  http://www-ma4.upc.edu/sec-bcn/



Informacions ETSETB
* 2004/11/10  Aprovat el nou reglament
* Convocades per al 23-2-2005 eleccions a Junta de l’ETSETB amb el nou
  reglament.
  MA4 hi té destinats 5 professors funcionaris i 2 no-funcionaris.
  El nostre departament té 11 professors amb doble assignació, que
  compten la meitat.
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Docència 2004-2005

Quadrimestre de tardor actualitzat

Quadrimestre de primavera
  El 8-febrer el director de secció va enviar una distribució de
  docència, amb alguns aclariments:
  No impartició de SiMNAT.  Desaparició de dos laboratoris d’Equacions
  Diferencials.  Gran excés de JM Aroca per l’experiència Àncora.
  Docència reduïda per a X Muñoz.  Docència de S Ball.
  El 14-febrer, el cap d’estudis de l’ETSETB envia un email que inclou
  la desaparició de 3 grups i diversos laboratoris, per un total de 17h.
  En vista d’això, el director de secció reajustarà el repartiment de la
  docència a fi d’adaptar-lo a la nova situació, de manera que no hi
  hagi professors amb un dèficit excessiu.
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Altres qüestions sobre docència

Revisió dels continguts de les assignatures de matemàtiques a l’ETSETB
  El pla d’estudis d’Enginyeria de Telecomunicació de l’ETSETB s’haurà
  d’adaptar a Bolonya.  El nou pla podria entrar en vigor entre els anys
  2008 i 2010.
  Anteriorment s’han fet un parell d’anàlisis dels continguts de les
  assignatures, i més recentment una altra realitzada per becaris sota la
  responsabilitat del director de secció.  Seria bo utilitzar aquestes
  informacions en els propers mesos i a fi de plantejar i realitzar la
  revisió dels continguts que expliquem.

Avaluació dels laboratoris
  Aquesta qüestió es va debatre en l’anterior reunió de la secció, però
  ha continuat generant una certa discussió.  Després d’haver-ne parlat
  a la reunió amb els coordinadors, el director de secció proposa que
  s’adopti alguna decisió sobre el tema.  Hi ha una llarga discussió
  sobre el fons del tema i sobre què es pot votar.  Finalment hi ha una
  votació on s’aprova (10 vots a favor, 1 en contra, 4 en blanc) que,
  de manera general, no es conservaran les notes dels laboratoris de
  quadrimestres anteriors.

Experiència Àncora: aprenentatge organitzat per tasques.
  Es farà de manera experimental en el grup 20 del quadrimestre 1A.
  El coordinador és Pau Bofill, i els professors del departament
  implicats són, de Càlcul, JM Aroca i d’Àlgebra Lineal, M Breitman.
  Hi ha algunes intervencions per demanar aclariments, i d’altres que
  expressen opinions sobre la iniciativa.
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Torn obert d’intervencions

No n’hi ha cap.
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