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Acta de la reunió del Consell Docent del Grau en Estadística 
 
 
DIA: 13 de juliol de 2011 
HORA: 12:00  
LLOC: Aula 107, Facultat d’Economia i Empresa (UB) 
 
Assisteixen:  
Pedro Delicado, Jose M. Giral,  Pere Grima, Ernest Pons, Javier Heredia, Emer 
Rodríguez, Carles Sánchez (per delegació de Fermí Osuna), M. Carmen Ruiz de 
Villa. 
 
S’excusen: 
Cristian Alonso, Anna Azpiroz, Marina Comas, Jesús Getan, Guadalupe Gómez, 
Paula Osorio, Roser Piera. 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior (25/05/11). 
 

- S’aprova l’acta de la reunió anterior sense esmenes (25/05/11) ni propostes 
de canvi. 

 
2. Informe dels Coordinadors d’Estudis. 
 

- S’informa que des del mes d’Abril ni el Vicerector de Polìtica de Qualitat ni el 
Vicedegà acadèmic de la FEE han convocat a cap reunió als Caps d’Estudis, 
en relació al proper curs 11-12. 

 
- S’informa que s’ha tancat la recollida d’informació de les enquestes dels 

estudiants. Aquest cop la gestió de les enquestes (online) serà més ràpida i 
ens han assegurat que en un parell de mesos (inicis de setembre) ja es 
disposarà de resultats. 

 
- S’informa de diverses queixes dels estudiants en relació a que els terminis de 

publicació de les qualificacions d’avaluació continuada s’allarguen molt en 
algunes assignatures. Molt per sobre dels 15 dies que estableix la normativa. 
Fins al punt de que en algun cas, en el moment d’optar per avaluació 
continuada o única, a final de curs, encara no es tenen les notes.  

 
- S’informa de diverses queixes dels estudiants pel que fa a la planificació 

d’activitats d’avaluació continuada amb  poca antelació. Demanen una major 
planificació i coordinació entre assignatures. 
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- S’informa de que tant els Estudis d’Estadística específicament com les 
Facultats de Matemàtiques i Estadística (UPC) i d’Economia i Empresa (UB), 
estan obtenint bons resultats en els diversos rankings que es publiquen 
d’universitats i ensenyaments. 

 
- Es presenten algunes dades sobre rendiment del segon semestre. El 

problema més greu de rendiment es dona a les assignatures de Programació 
(primer curs) i Inferència Estadística (segon curs) on els percentatges 
d’estudiants que han superat l’assignatura no arriben al 20% dels matriculats. 

 
- S’informa de com afectarà, previsiblement, l’aplicació de la normativa de 

permanència als estudiants del Grau en Estadística. Concretament, hi ha un 
total de 28 estudiants que no podran continuar els seus estudis, 6 que van 
començar al curs 09-10  i 22 que han començat aquest curs. En la majoria de 
casos són estudiants que ja han abandonat de facto l’ensenyament però sigui 
com sigui aquesta és una dada preocupant. 

 
- S’informa de l’oferta de places pel curs 2011-2012 que s’ha publicat per 

preinscripció (https://accesnet.gencat.cat): 50 places per accedir al Grau en 
Estadística i 20 places per accedir al doble itinerari Economia – Estadística. 
Les perspectives de matrícula de nou accés de cara al proper curs són bones 
ateses les consultes que han arribat. És molt probable que l’èxit del II concurs 
Planter de Sondeigs i Experiments hagi ajudat. En aquest sentit el Cap 
d’Estudis vol fer constar l’agraïment als organitzadors d’aquest concurs. 

 
- S’informa de que la proposta que s’havia presentat per a que s’oferissin 

places de retitulació pel curs 11-12 s’ha aplaçat fins al curs 12-13. 
 

- S’informa de que s’han realitzat vàries reunions amb personal de les 
Secretàries de la FME i FEE i de Gestió Acadèmica de la UPC i UB que han 
permès establir un conjunt d’acords que permetran ser més àgils en la gestió 
dels expedients dels estudiants, els seus carnets, etc.. En particular, s’ha 
establert un sistema que permetrà garantir que, a partir del proper curs, tots 
els estudiants del Grau tinguin tant el carnet UB com el carnet UP. Això també 
afectarà als estudiants que han accedit al Grau en cursos anteriors. 

 
- S’informa de que es preveuen dificultats per renovar la llicència de campus  

de SAS que té la UB. Això pot derivar en problemes per fer la docència de 
certes assignatures a les aules de la FEE. 

 
- S’ha rebut una proposta per canviar l’horari de l’assignatura “Fonaments 

d’Administració d’Empreses”. Atès que l’aprovació dels horaris és molt recent i 
no va ser fàcil arribar a un cert consens, el Cap d’Estudis ha optat per aplaçar 
aquest tema fins a la proper reunió, un cop començat el nou curs.  

 
- S’ha rebut una proposta per canviar la data de l’examen de Introducció al 

Càlcul del curs 2011-2012. El Cap d’Estudis ha optat també per aplaçar 
aquest tema fins a la proper reunió, un cop començat el nou curs. 

 
 

https://accesnet.gencat.cat/�
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3. Aprovació, si escau, dels plans docents pel curs 2011/12. 
 

- S’aproven els plans docents. 
 
- Es parla sobre alguns temes que s’estan demostrant que són clau, com ara la 

planificació d’activitats d’avaluació i la ponderació de cada activitat en les 
diverses modalitat d’avaluació (continuada o única). Es fa pales per part dels 
estudiants que en algunes assignatures al pla docent no es concreta el 
calendari d’avaluacions ni aquestes ponderacions. 

 
- Es recorda que, d’acord amb la normativa de la universitat, si el calendari 

d’activitats i/o les ponderacions no estan fixades al pla docent, s’han de 
comunicar als estudiants a principi de curs.  Es decideix recomanar als 
responsables dels plans docents que, aquestes ponderacions figurin al pla 
docent. I recordar que a principi de les classes s’informi de les activitats i el 
calendari aproximat. 

 
4. Propostes en relació al curs de transició pels estudiants de nou accés. 
 

- Es proposa que l’oferta de cursos de transició pels estudiants del Grau en 
Estadística consisteixi en dos cursos, un d’Àlgebra i Geometria i un de Càlcul, 
i que siguin cursos destinats a revisar continguts que, almenys en teoria, els 
estudiants han d’haver treballat al Batxillerat. S’acorda que aquests cursos no 
han de contenir més matèria que la prevista a la normativa vigent sobre el 
Batxillerat. 

 
- Es decideix que siguin els professors de les assignatures d’Àlgebra Lineal i 

Introducció al Càlcul del proper curs es facin càrrec de la docència d’aquests 
dos cursos (sempre que ells puguin i acceptin l’encàrrec).  

 
- S’acorda organitzar aquests cursos de manera que els estudiants tinguin cada 

dia dues hores de cadascuna de les dues matèries: Àlgebra i Geometria de 
9h a 11h i Càlcul de 11h a 13:h. 

 
5. Propostes per la coordinació d’activitats docents pel curs 2011/12. 
 

 
- S’obre un debat d’idees sobre com millor la coordinació entre les diverses 

assignatures i s’encarrega al Cap d’Estudis que tiri endavant vàries propostes 
per valorar després la seva efectivitat: 

 
- Crear un calendari amb l’aplicació “google calendar” que sigui compartit per 

tots els professors, on tots i puguin editar la informació i posar-hi el calendari 
d’activitats de cada assignatura. I que el calendari sigui públic pels estudiants. 

 
- Continuar usant l’aula del Campus Virtual compartida per tots el professors 

per a que serveixi de punt de contacte amb tota la informació sobre 
l’ensenyament (llistes d’estudiants, calendari, normatives, acords del Consell 
Docent, materials de suport, etc..). 
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- Convocar el mes de setembre, abans de començar les classes, a una reunió 
que, a més d’informativa, serveixi per millorar el grau de coordinació.  

 
 
6. Varia 
 

- S’informa als estudiants de la convocatòria de estudiants tutors.  
 
 
7. Torn obert de paraules 

 
- En el torn obert de paraules el Cap d’Estudis proposa fer una nova reunió del 

Consell Docent una setmana o 10 dies després de començar les classes del 
curs 11-12. 

 
 
 
 
 

Barcelona, 14 de desembre de 2011 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pedro Delicado 
Coordinador d’Estudis i Secretari del Consell 
Docent 
Universitat Politècnica de Catalunya 
 

 
Ernest Pons 
Coordinador d’Estudis i Cap d’Estudis 
Universitat de Barcelona 
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