
ACTA (PROVISIONAL) DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ 

DE POSTGRAU DE CIÈNCIES DEL DIA 10 DE MAIG DE 2012  

 

Assistents: Francesc Pi Vila (vicedegà), Àngels González Lafont 

(vicedegana), Rafael Contreras Cebrián (gestor acadèmic), Mª Rosa 

Ortuño Mingarro (representant departaments Facultat), Agustí Nieto 

Galán (representant coordinadors màsters Facultat), Jose Mª Pons 

Muñoz (representant coordinadors màsters Facultat), Jordi Mompart 

Penina (representant departaments Facultat), i Montserrat Sarrà 

Adroguer (representant de l’ICTA), Ramon Miquel Pascual 

(representant coordinadors màsters Facultat) excusa la seva 

assistència. 

 

A Bellaterra, a les 10 h del dia  10 de maig de 2012, es reuneix la 

Comissió de Postgrau de la Facultat sota la presidència del vicedegà 

d’Ordenació Acadèmica, Francesc Pi, i amb l’assistència dels 

membres de la Comissió assenyalats anteriorment.  

 

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació  si s'escau de l'Acta de la Reunió anterior (16.02.11)  
S’aprova l’acta sense modificacions. 

 

2.  Informe del vicedegà 

El vicedegà Francesc Pi informa sobre la Fira de Postgrau que s’està 

portant a terme a la UAB i a la Facultat de Ciències els dies 9 i 10 de 

maig. 

 

F. Pi: Donat que en els darrers anys les xerrades informatives de 

postgrau que es realitzàvem a la Facultat no tenien massa assistència 

d’alumnes, aquesta vegada s’ha demanat  als diferents coordinadors 

que puguin escollir les activitats a realitzar: xerrades informatives, 

preparació de material (pósters, tríptics,...).  

 

R. Ortuño: Informa que ha fet xerrada i està contenta de l’assistència: 

entre 12-15 alumnes. També es mostra partidària de preparar material 

en forma de tríptics.  

 



M. Sarra: Comenta que per una confusió va entendre que el que es 

plantejava des del vicedeganat era substituir les xerrades informatives 

per altres activitats, mentre ella considera que caldria mantenir les 

xerrades. També pensa que els tríptics són útils. 

 

J.Mª Pons: Explica que també ha fet una xerrada (encara que se li ha 

programat una segona ja que hi havia força alumnes de la titulació fent 

pràctiques de camp durant aquesta setmana). Comenta que la Facultat 

de Biociències està aconseguint una millor visualització dels seus 

màsters ja que han col·locat força pòsters davant de la sala de Juntes, 

de manera que tothom que entra a la Facultat se’ls troba. Creu que 

hauríem d’aconseguir també més visualització dels nostres màsters.  

 

A.González: Observa que és veritat que a la Facultat de Biociències 

les activitats de promoció dels màsters s’han organitzat de forma més 

conjunta i, d’aquí, la major visualització. 

 

F. Pi: Comenta que una cosa és la promoció dels màsters dirigida als 

alumnes que són de la pròpia Facultat i l’altra és la visualització dels 

màsters per a un públic més general, el que requereix possiblement 

d’activitats diferents. Precisament, en aquesta convocatòria, cada 

coordinador podia escollir les activitats de promoció del seu màster en 

funció dels objectius del propi coordinador. En qualsevol cas, comenta 

que de cara a l’any que ve s’estudiarà la possibilitat de fer activitats 

més coordinades entre tots els màsters de la Facultat de Ciències.  

 

El vicedegà F. Pi explica l’estat dels informes de seguiment dels 

Màsters Propis.  Dels tres màsters propis de la Facultat de Ciències: 

Màster en Experimentació Química, Màster en Experimentació en 

Química Fina i el Màster de Matemàtiques pels instruments financers, 

s’han fet els informes de seguiment dels dos primers. Són dos màsters 

molt lligats a les empreses químiques i que s’autofinancen. L’informe 

ha estat favorable en els dos casos. 

 

R.Contreras: Comenta que s’està realitzant la segona tanda de pre-

inscripcions dels màsters des de la Gestió Acadèmica però amb força 

problemes perquè l’aplicatiu no funciona com caldria. La matrícula 



dels màsters es realitzarà a partir del 3 de Setembre. També comenta 

que el preu de 40€ per crèdit encara no està del tot confirmat. 

 

 

3. Aprovació, si s'escau, de la proposta de Modificació del Màsters 

Universitari: Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia. 

 

El vicedegà F. Pi presenta la proposta de modificació del Màster de 

Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia consistent 

bàsicament en la reducció dels 90 crèdits ECTS del seu pla d’estudis a 

60 ECTS de cara al curs 2013/2014. Més endavant presentaran el pla 

d’estudis adaptat. 

 

S’aprova la proposta de modificació del màster per assentiment 

 

4. Precs i preguntes  

 

A. Nieto: Demana si hi ha algun canvi respecte els criteris de 

manteniment dels màsters.  

 

F. Pi: Contesta que no s’han modificat. Afegeix que malgrat hi ha 

algun màster que (un cop renovat) presenta un nombre esperançador 

de preinscrits, cal anar meditant sobre la possibilitat, ja plantejada 

vàries vegades, d’acabar fent un màster general de Ciències amb 

diferents especialitats.  

 

F. Pi: Demana als coordinadors del Màster de Paleontologia i del 

Màster d’Estudis Ambientals com van les modificacions dels màsters 

respectius. 

 

M. Sarrà: Coordinadora del Màster d’Estudis Ambientals explica que 

estan treballant en la modificació d’aquest màster intentant trobar 

quins són els aspectes que el diferencien de la resta de màsters del 

mateix àmbit. La reforma d’aquest màster és complicada pel nombre 

de Departaments que hi participen. 

 



J. Mª Pons: Comenta que estan treballant en la documentació de la 

modificació del màster per complir amb els terminis. Explica els 

detalls del procés al vicedegà.  

 

 

 

S’aixeca la sessió a les 11:00 h 

 

 

 

 

Secretària:           Vist i plau: 

Àngels González      Francesc Pi 

 

 

 

 


