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2005/07/20
12:30 h, biblioteca (204A) de l’edifici C3
Reunió de la secció

12: 45 -- 13:55
Assistents:
Aguiló F, Breitman M, Cubarsí R, Fàbrega J, Gómez J, Gràcia X,
Hernández M, Herrero J, Jiménez J, López S, Martín S, Morillo P,
Muñoz MC, Muñoz X, Padró C, Román N, Sanz J, Villar J
Excusen:
Aroca JM, Franch J, Garriga E, Martín P, Ras A, Roman N
Invitats:
Laia Febrer (nova professora), Josep Burillo (nou cap d’estudis)
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Informe del director (anterior 2005/05/25)

Canvis en el personal de la secció:
* Carlota Petit deixa el departament per embaràs.
* Josep M Olm deixa el departament perquè ha guanyat una plaça d’ATP a
  ESAII.
* Josep Herrero ha guanyat la plaça ATP6 que ocupava transitòriament
  Carlota Petit.
* En substitució de Petit i Olm es poden contractar els concursants
  següents. Ja s’ha contactat amb Laia Febrer Carretero, que impartirà
  Càlcul el curs vinent. Queda pendent de veure què es farà amb l’altra
  plaça.
* Germán Sáez ha guanyat la plaça de titular d’universitat.

2005/06/28 Reunió de coordinació. Alguns punts tractats:
* Incidències en els exàmens
* Anàlisi de les mesures de seguretat en la vigilància dels exàmens
* Feina dels becaris docents
* Estat de l’encàrrec acadèmic
* Revisió dels continguts de les assignatures

ETSETB
2005/06/29 Junta ETSETB

M Muñoz dóna algunes dades preocupants sobre els estudiants que
accediran a l’ETSETB el curs vinent, i també sobre els bacarràs del
curs actual.
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Tancament docència 2004-2005
Es presenta de nou el document que es va enviar el 14-juny amb les dades
de docència definitives.
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Proposta docència 2005-2006
Es presenta un document amb algunes variacions respecte a l’enviat el
13-juliol. El cap de secció explica aquestes variacions i quines són les
qüestions pendents de decidir. Entre d’altres qüestions, informa que
MA Fiol serà el nou coordinador de PiPE, i que el departament impartirà
un petita part de la docència de l’ALE FiFET. Queda pendent saber si hi
haurà un nou ATP.
R Cubarsí fa una observació sobre el repartiment de les seves hores. El
cap de secció espera que les diferents assignatures resolguin aquests
ajustos internament.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Altres
* Continguts de les assignatures
  En la reunió de coordinació es va acordar que els coordinadors
  examinarien els informes sobre continguts matemàtics a l’enginyeria
  de Telecomunicació, i la taula-resum corresponent. Fins al moment
  actual només els coordinadors de Càlcul i Equacions Diferencials han



  fet arribar les seves observacions al cap de secció, per la qual cosa
  no s’ha avançat en la qüestió.
  M Muñoz demana que tothom pugui examinar aquests informes. El cap de
  secció els posarà a disposició de tothom.
* Experiència Àncora
  A l’espera d’una informació més completa sobre aquesta experiència,
  que possiblement es tindrà per setembre, M Breitman informa sobre les
  motivacions, funcionament i resultats de la mateixa; el perfil dels
  estudiants era més aviat dolent, cosa que explicaria els mals
  resultats en l’avaluació.
  X Gràcia i J Villar pregunten per l’avaluació dels resultats i C Padró
  voldria poder veure el material elaborat. F Aguiló demana que es
  debati l’experiència dins la Comissió Docent, i P Morillo creu que
  també seria interessant conèixer les experiències de Castelldefels.
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