
Junta de Facultat  

24-2-2015, 13:30h 
 
 

 
El 24/2/2015 a las 13:30 hores es reuneixen al seminari SB02 de l’Edifici 
Jovellanos els membres de la Junta de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) que es 
relacionen (en ordre alfabètic): 
 
Aguiló Segura, Paula 
Alberich Martí, Ricardo 
Buades Mir, Pedrona 
Casanova Caparrós, Marina 
Crespí Cladera, Rafel 
Del Barrio Castro, Tomás 
Deyà Tortella, Bartolomé 
Escrihuela Villar, Marc 
Horrach Munar, Miquel 
Jacob Escauriaza, Marta 
Llompart Bibiloni, Maria 
López Nadal, Gonçal Artur 
Martin Oliver, Alfredo 
Morey Tous, Antònia 
Munar Muntaner, Esperanza 
Oliver Rullan, Francesc 
Pascual Fuster, Bartomeu 
Pascual Gascó, Roberto 
Payeras Llodrà, Margalida 
Munar Tur, Marilen 
Rivas Yarza, Pedro Antonio 
Sansó Rosselló, Andreu 
Sastre Rosselló, Margalida 
Truyols Martí, M. Antònia 
Tugores Ques, Mariona 
Vaello Sebastià, Antoni 
Valero Sierra, Óscar 
Valle Valle, Elisabeth 
Vicents Alzamora, Margalida 
 
Excusen la seva assistència: Anselmo Martínez 



El degà de la Facultat, Andreu Sansó, inaugura la sessió i passa a exposar els diferents 
punts de la junta.  
 
Primer punt 

Aprovació si es cal de l’acta de l’última junta ordinària (4-6-2014). S’aprova per 
unanimitat. 

Segon punt 

Aprovació del pressupost de 2014-15. S’aprova la liquidació del pressupost de 
2014 i s’ajorna l’aprovació del de 2015 a una propera junta. 

Tercer punt 

Aprovació dels POA de GADE i GECO. La Cap d’Estudis de GADE i GAID, Esperanza 
Munar, presenta els POA de GADE-GECO per al proper curs acadèmic. Els canvis 
presentats respecte als POA de l’any anterior es justifiquen per la cerca d’una 
major homogeneïtat en quant al nombre de grups grans. Els canvis han estat 
negociats amb els directors del Departament d’Economia i Empresa (DEE) i del 
Departament d’Economia Aplicada (DEA). A GECO es continua amb l’estructura 
d’un grup gran al matí i un grup gran d’horabaixa. El nombre de grups mitjans 
estarà en funció del nombre d’alumnes. A GADE es proposen 6 grups grans a 
primer i 4 grups grans a segon i tercer. Hi haurà un grup únic del Pathway in 

English amb un horari paral·lel als grups en català/castellà exclusivament per a les 
assignatures en català/castellà. GAID manté un únic grup gran. 

Intervenen: Rafel Crespí, Director del DEE, per a sol·licitar un grup mitjà més per a 
Direcció Comercial I. Oscar Valero, en representació del Departament de 
Matemàtiques, manifesta que el seu departament no s’oposa a la proposta, però 
considera que s’hauria d’haver fet una sol·licitud en bloc al Rectorat atès que 
l’increment de docència implícit en la proposta per al seu departament no està 
finançat. Mariona Tugores, Directora del DEA, recalca que els canvis són una 
reestructuració d’hores, no hi ha hagut canvis de càrrega docent ni per al DEA ni 
per al DEE. Esperanza Munar demana disculpes per no haver involucrat al 
Departament de Matemàtiques en aquet procés. 

Els POA s’aproven per unanimitat. 

Quart punt 

Aprovació de canvis a la normativa del Pathway in English. Es presenten propostes 
de canvis a la normativa del Pathway per a fer més lax l’accés dels alumnes al 
programa. Entre les propostes s’inclou eliminar l’obligatorietat del curs zero i 
l’examen d’admissió (que mai ha suspès ningú). Es proposa demanar als candidats 
l’acreditació, mitjançant un certificat oficial, d’un nivell mínim equivalent a B1. Així 
mateix,  la Facultat es reserva el dret de poder exigir a un alumne que faci un 
examen d’admissió si no pot acreditar el seu nivell d’anglès o de substituir-lo per 
una entrevista en anglès. 



Intervenen: Tolo Deyà, atesa l’eliminació de l’obligació de seguir el curs zero 
d’anglès, proposa recomanar als alumnes el curs introductori que el SAC imparteix 
per als alumnes de Turisme. Marga Payeras proposa fer publicitat entre els 
alumnes de primer de què a partir de segon poden fer assignatures en anglès. 

S’aproven els canvis per unanimitat. 

Cinquè punt 

Aprovació de canvis a la normativa dels Treballs de Fi de Grau (TFG). 
S’introdueixen canvis a la normativa del TFG de la facultat per adaptar-la a l’actual 
reglament acadèmic. En concret, els alumnes tindran només una oportunitat per a 
presentar el treball, i poden triar en quin moment, al juny o al setembre. Al Juny 
tenen opció a tribunal mentre que al setembre, no tindrien opció a tribunal.  

Aprovat el canvi per unanimitat. 

Sisè punt 

Premis extraordinaris. S’aprova la concessió dels premis extraordinaris de GADE i 
GECO del curs 2013-2014 a Belén Soler Centeno de GADE i a José Antonio Pérez 
Montiel de GECO. 

Setè punt 
 

Sol·licitud del professors de Microeconomia. Els professors de Microecomia del 
DEA demanen canviar del valor mínim de les proves d’avaluació recuperables que 
suposen un mínim del 25% de la nota final. El Reglament Acadèmic (Acord 
Normatiu 10959, FOU 399) estableix, a l’article 26.7.b, que es pot fixar una 
qualificació mínima 4 per la prova o examen final i de 3 per a les proves 
d’avaluació parcial recuperables amb un pes superior al 25 per cent, i que aquesta 
qualificació mínima es pot modificar per acord de la junta de centre. En aquest 
sentit se sol·licita que la qualificació mínima pugui ser de 5.  
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
Octau punt 

Canvi de la composició de la Comissió de Qualitat (CQ). S’aprova un canvi en la 
composició de la CQ amb la incorporació dels estudiants: Margarita Vicens 
Alzamora i Alejandro Sebastián Gonzalvo. 

Novè punt 

Informes anuals de seguiment (IAS), curs 2013-14. Tomás del Barrio, Vicedegà 
d’Estratègia i Qualitat, presenta els IAS i insisteix en la necessitat d’incloure els CV 
breus del PDI a les fitxes personals, una demanda permanent de l’AQUIB i l’ANECA 
en els informes de seguiment dels estudis de grau. Comenta que ara també es 
possible penjar els CV complets en pdf. Finalment, s’obri un debat sobre les 
enquestes d’avaluació del professorat, la manca de resposta per part de molts 



alumnes i dels problemes de selecció de la mostra, que fan que no sigui 
representativa. Es planteja la necessitat de cercar mitjans per augmentar la 
participació del alumnes. 

S’aproven els informes per unanimitat. 
 

Desè punt 

Informació: 

1. Campanya de difusió als instituts. L’equip directiu de la FEE posa en marxa una 
campanya informativa per a promoure els nostres estudis als instituts de les 
Illes Balears. Es convida al professorat a presentar-se voluntàriament i 
col·laborar.  

2. Reorganització dels despatxos de la FEE. La FEE, el DEA i el DEE han arribat a un 
acord per a reorganitzar els espais de la FEE i els espais comuns dels dos 
departaments. La FEE cedeix un dels despatxos 202-3-4 de la FEE als 
departaments esmentats. 

3. Premis del Col·legi d’Economistes de les Illes Balears (CEIB) i Caixa Colonya. 
Aquestes institucions proposen oferir premis per als millors TFG sobre temes 
socials i sobre Economia de les Illes Balears. La quantia dels premis seria de 
2000€, 500 en efectiu i la resta en prestacions per part del CEIB. Els alumnes 
s’han d’inscriure per a poder optar al premi. 

4. Setmana Internacional. Antònia Morey, Vicedegana de Mobilitat i Intercanvis 
Acadèmics, anuncia que del 11 al 15 de maig tindrà lloc la Setmana 
Internacional, dedicada als reptes que representen els canvis de sistema 
educatiu. 

Darrer punt 

Precs i preguntes 

Paula Aguiló demana fer publicitat del campionat de trivial amb preguntes de 
diferents assignatures que tindrà lloc el 24 d’Abril. La informació està a Campus 
Extens. Marga Payeras demana fer també publicitat del Foro de l’Ocupació. 

No es plantegen més precs ni preguntes.  

Finalitza la reunió a les 14:30 aproximadament. 

 


