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ACTA DE LA JUNTA D’ESCOLA DEL 9 DE MAIG DE 2019 
 

 

Ordre del dia 

 
1. Ratificació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia  (09/05/2019). 

2. Informe del director de l’ETSAV. 

3. Aprovació, si s’escau, del Programa Marc del curs 2019-2020. 

4. Aprovació, si s’escau, dels horaris del curs 2019-2020. 

5. Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic del curs 2019-2020. 

6. Aprovació, si s’escau, de la Normativa del Treball de fi de màster en el marc del doble diploma MCTS-MISMeC. 

7. Aprovació, si s’escau, dels Tribunals de TFM. 

8. Precs i preguntes. 

 

 
Documents annexats a aquesta acta: 

 
Annex 1 

Annex 2A 

Annex 2B 

Annex 3 

Annex 4 

Proposta de Programa Marc per als estudis de Grau de l’ETSAV 2019-2020 

Proposta Calendari de Graus Qm tardor i primavera 2019-2020. 

Proposta Calendari MArq Qm tardor i primavera 2019-2020 

Proposta normativa de treball fi de màster (TFM) en el marc del doble diploma MCTS-MISMeC 

Proposta de Tribunal de Projecte Fi de Màster habilitant 

 
 

Assistents: 

 

Membres nats  Membres electius  

    

Equip de Direcció: Albert Cuchí 

Pere Fuertes 

Anna Pagès 

Núria Salvadó 

Roger Sauquet 

PDI permanent: 

 

 

 

 Mercè Pascual 

Joan Moreno 

PDI no permanent: 

 

 

  PAS funcionari: Francesc Carnerero 

Representació Seccions: Jose Ángel Sanz 

Dionís Boixader 

Joan Puigdomènech 

Cristina Jover  

Isabel Crespo 

  

 Isabel Castiñeira PAS laboral: Amador Álvarez 

    

  Estudiants: Pol Blasco 

Pol Campoy  

Delegat de l’estudiantat: -   

 

Excusats:   Antonio Millán 

Dionís Boixader 

Francesc Carnerero 

 

  

Absents: Jordi Duatis 

Pol Blasco 

Cristina Jover 

 
La reunió s’inicia a les 11:00h amb quòrum suficient per la primera convocatòria.  
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1. Ratificació si s’escau, de l’acta de la sessió del dia (09/05/2019) 

 

Es ratifica per consens l’acta de la Junta d’Escola del dia 9 de maig de 2019. 

 

 

2. Informe del director de l’ETSAV 

 

El Director de l’ETSAV Albert Cuchí, informa que en la fase inicial només han abandonat 15 alumnes, per 

tant, la UPC ha autoritzat una matrícula de 115 alumnes per al curs 2019-2020. En el futur, les baixes 

d’aquest grup s’haurien d’anar cobrint amb estudiants d’intercanvi, Erasmus, etc. Per altra banda, s’informa 

que l’índex d’alumnes que han aprovat totes les assignatures en els dos grups de la fase inicial oscil·la entre 

el 68% i el 70%. 

S’ha aprovat la Comissió d’Acreditació del grau que tindrà lloc al primer semestre de 2021. En una primera 

fase, s’han revisat les competències impartides en els cursos de Projectes, Tecnologia, Estructures i 

Urbanisme per tal d’acordar-les. Les primeres conclusions es podran portar a la Junta d’Escola del mes de 

juliol. Un altre aspecte a considerar és el de la revisió de les guies docents de cada assignatura per adequar-

les a la nova fase central i que haurien de ser aprovades per la Comissió Acadèmica en el termini d’un mes. 

La primera setmana de juliol es tancarà l’assignació de la dedicació del professorat per tal de portar-la a 

aprovació de la Comissió Acadèmica. També ha estat renovat l’acord amb la Illinois School of Architecure 

UIUC i en un any està previst renovar amb la Università degli Studi di Enna Kore UniKORE en el que 

s’estudia incloure l’Escola d’Enginyeria de Camins.  

S’informa de la creació d’una nova sotsdirecció que estarà dirigida pel professor Adolf Sotoca. 

La Secretaria d’Hàbitat urbà i territori de la Generalitat de Catalunya ha manifestat la seva preocupació per 

la falta de preparació tècnica dels urbanistes a Catalunya i per la integració de noves eines de planificació 

urbana en la formació dels futurs professionals. Es proposa la creació d’un màster de planificació urbanística 

de 90 crèdits (1,5 anys), amb pràctiques professionals, que podria estar oberta a altres professionals. S’ha 

creat un equip de treball format per les escoles ETSAV, ETSAB i ETSECCPB, coordinat pel Departament 

d’Urbanisme i Ordenació del Territori. En aquests moments, s’està avaluant la seva viabilitat econòmica i 

el tipus de reconeixement acadèmic i professional d’aquest màster. El màster de referència és el que dirigeix 

el professor Josep Roca Cladera a l’ETSAB, que es faria càrrec dels temes de gestió urbanística i viabilitat 

econòmica, el MISMeC dels ambientals i l’ETSECCPB de les infraestructures. L’ETSAV ha ofert els espais 

de l’escola per a desenvolupar-lo.  

El Director comenta que en el curs 2019-2020 es posaran en marxa els nous Q3 i Q4 i que es començarà la 

discussió sobre la fase electiva. S’ha d’acordar com dibuix i història s’integren en els TAPs IX i X. 

Finalment, el Director comenta que s’està revisant el model d’òrgans de govern de l’ETSAV donat que la 

gran quantitat de places vacants (estudiants i PDI) altera la representativitat real d’aquests òrgans. 

 

 

3. Aprovació, si s’escau, del Programa Marc del curs 2019-2020. 

 

La sotsdirectora Núria Salvadó informa sobre els canvis de redactat en el Programa Marc del curs 2019-

2020. Com a canvis més significatius: es proposa una modificació en el redactat de “dos tallers horitzontals 

es realitzaran la setena i la quinzena setmana del quadrimestre” per “dos tallers horitzontals es realitzaran 

orientativament la setena i la quinzena setmana del quadrimestre” a proposta de la professora Isabel Crespo. 

En la fase central, s’han inclòs els canvis de nom de les assignatures d’acord amb la nomenclatura aprovada 

en l’anterior Junta d’Escola, també s’han incorporat idees genèriques sobre el contingut de cadascuna 

d’elles. El proper quadrimestre (tardor) la coordinació dels tallers horitzontals es realitzarà entre aquelles 

assignatures que voluntàriament es vulguin adherir. Pel que fa a la fase electiva, s’han introduït els canvis 

de nomenclatura de les assignatures d’ordre numèric a codi cromàtic. El sotsdirector Pere Fuertes comunica 

que hi hagut una doble queixa per part dels alumnes que han cursat la fase inicial: per una banda, pels 

problemes de massificació a les aules de les matèries que han agrupat cursos i per altra per l’alternança de 

l’ordre dels quadrimestres en l’itinerari acadèmic. Ambdues qüestions han estat resoltes.  

Finalment, s’informa que s’ha eliminat la transitòria que penalitzava en l’ordre de matrícula a aquells 

alumnes que es van deixant assignatures i s’ha explicitat la obligatorietat de matricular de manera simultània 

els Tallers experimentals  16 ECTS (12 TAP + 4 Optativa). Es recorda que aquelles assignatures optatives 

que no assoleixin una matrícula mínima de 10 alumnes s’anul·laran. 

 

 

 

 

 

ACORD JE-8/2019 La Junta d’Escola aprova per consens el Programa Marc del curs 2019-2020. 
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4. Aprovació, si s’escau, dels horaris del curs 2019-2020. 

 

Es suprimeix aquest punt de l’ordre de dia donat que encara s’està negociant amb els responsables de les 

assignatures afectades.  

 

 
5. Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic del curs 2019-2020. 

 

La sotsdirectora Núria Salvador informa que s’haurien de reservar dues setmanes, una per a exàmens i una 

altra per a entregues al final de quadrimestre per facilitar la gestió del temps de treball dels alumnes. La 

professora Isabel Castiñeira comenta que a partir de la primera setmana d’exàmens l’assistència dels 

alumnes disminueix de forma notable. El representant dels estudiants Pol Campoy comenta que caldria 

computar la dedicació dels alumnes a cada assignatura per programar els exercicis. El representant del PAS 

laboral informa que caldria aprovar també el calendari del MISMeC, que es portarà a la propera Comissió 

Acadèmica. Finalment el Pol Campoy proposa com a data provisional per a la Festa de Primavera el dijous 

14 de maig.  

 

 

 
6. Informació i aprovació, de la Normativa del Treball de fi de màster (TFM) en el marc del doble diploma 

MCTS-MISMeC.. 

 

El Director Albert Cuchí informa que la normativa hauria de ser aprovada per la Comissió Acadèmica del 

MISMeC formada pels professors responsables de les assignatures. Per altra banda, s’informa que el TFM 

de Camins MCTS (30 crèdits) – Arquitectura MISMeC (15 crèdits), obliga als alumnes a fer 45 ECTS per 

aconseguir la doble titulació donat que normativament, els TFM pertanyen a cada titulació per separat. Els 

canvis en la normativa s’han d’aprovar en els dos centres per a que sigui vàlida. 

 

 

 

7. Aprovació, si s’escau, dels Tribunals de PFM. 

 

En primer lloc, el sotsdirector Roger Sauquet informa que els tradicionals PFM o PFC,  s’han d’anomenar 

Treball Final de Màster (TFM). Posteriorment, es debat sobre la constitució dels membres dels tribunals i la 

idoneïtat o no que siguin validats pel CoaC. Finalment, la professora Isabel Castiñeira comenta que s’ha 

presentat una llista suficient de suplents per a fer front a la convocatòria extraordinària i informa que tots 

són professors del màster. 

 

 

 

8. Torn obert de precs i preguntes. 

 

La sotsdirectora Núria Salvador, alguns equips de professors sol·liciten aules teòriques en comptes de taller 

per a les seves assignatures. Es proposa que hi hagi ambdues (taller i teòrica) per a cada matèria i així poden 

escollir. La professora Isabel Crespo informa de la falta de ventilació d’algunes de les aules per la 

sectorització realitzada recentment. També es comenta el problema amb el mobiliari de l’escola perquè es 

desplacen les taules i no es tornen a deixar endreçades quan acaba la classe.  

La sotsdirectora Núria Salvador informa que hi ha 8.000 euros per implementar la fase central abans de 

finals de l’any. Alguns professors demanen si es poden gastar en conferències, viatges, publicacions, 

coordinació del quadrimestre següent, etc. Es proposa reunir-se amb els caps de secció de la fase inicial i 

central per comentar sobre en què es poden invertir. 

La professora Isabel Castiñeira comenta que s’hauria d’establir un protocol per als alumnes amb problemes 

d’inclusió que s’acorda es comentarà amb el responsable d’inclusió de l’ETSAV. 

 

 

 

ACORD JE-9/2019 La Junta d’Escola aprova per consens el calendari acadèmic del curs 2019-

2020. Queda pendent d’aprovació la data de la Festa de primavera que es 

proposa el 14 de maig. 

ACORD JE-10/2019 La Junta d’Escola aprova per consens la Normativa del Treball fi de màster 

(TFM) en el marc del doble diploma MCTS-MISMeC. 

ACORD JE-11/2019 La Junta d’Escola aprova per consens els Tribunals dels TFM habilitant. 
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Es dóna per acabada la sessió passades les 14:00, de la qual, com a secretari, n’estenc acta. 

 

 

 

Joan Moreno            Albert Cuchí 

Secretari                 President 

Sant Cugat del Vallès, 19 de juny de 2019 
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JUNTA D’ESCOLA DEL 19 DE JUNY DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

  

 


