
 
 Acta del Consell d’estudis GADE / GEGO 

15-6-2016, 10:00h  
 

El 15/06/2016 a las 11:00 hores es reuneixen Sala de Graus del bloc B, de l’edifici 
Jovellanos els membres dels Consell d’Estudis de GADE i GECO. Assisteixen a la junta els 

membres que es relacionen (en ordre alfabètic):  

Aguiló Femenías, Margarita; Aguiló Fuster, Josep I.; Aguiló Segura, Paula; Alonso Paulí, 
Eduard; Bujosa Bestard, Ángel; Bru Martínez, Lluís; Calveras Marestany, Aleix; Capó 
Parrilla, Javier; Carretera Gómez, José M.; Comendeiro, Micaela; del Barrio Castro, Tomás;  
Herranz Bascones, Raquel; Horrach Rosselló, Patricia; Jover Arbona, Gabriel;  Llompart 
Bibiloni, Maria; Llull Gilet, Antoni; Lozano Arnica, Gonzalo; Martín Oliver, Alfredo; Massot 
Perelló, Maria Magdalena; Morey Tous, Antonia; Munar Muntaner, Esperanza; Nilson, Jan 
Olof William; Pascual Fuster, Bartomeu; Pomar Castellano, Carles; Ribas Bonet, Maria 
Antònia; Rivas Yarza, Pedro; Rosselló Nadal, Jaume; Rubí Barceló, Antoni; Sansó Rosselló, 
Andreu; Santana Gallego, María; Sastre Albertí, Francisco; Tugores Ques, Maria; Vaello, 
Antoni; Valero Sierra, Oscar; Valle Valle, Elisabeth; Vich Martorell, Gabriel. 
  

Excusen la seva assistència:  

Marc Escriuela; Joanabel Genovart Balague, Emilio Mauleón Méndez, Antonio Alcover 

Casasnovas  

 

1- S’aprova de l’acta de la sessió anterior. 
2- Informacions de l’equip de direcció . 

a. Es fa pública la informació sobre la bona posició obtinguda pels nostres estudis al 
informe Everis sobre rankings universitats (https://es.fundacioneveris.com/II-
ranking-universidad-empresa-2016). 

b. Procés d’acreditació dels estudis. Es recorda, de cara a la imminent acreditació 
dels estudis, la necessitat de fer un seguiment dels professors associats per tal 
que aquests tinguin penjat el seu CV al web i així com les guies docents i els 
horaris de tutories. 

c. Pressupost de pràctiques de la Facultat: 
 Degut a la reducció del pressupost dedicat a pràctiques s’ha pres la 

decisió de donar de baixa la base de dades Osiris atès el baix ús, 
l’excessiu cost i el fet de que part de la informació està accessible a 
través de Thomsom-Reuters Datastream.  

 Les Facultats d’Economia i Empresa i de Turisme i els Departaments 
d’Economia Aplicada i Economia de l’Empresa varen acordar que el 
dèficit en material de pràctiques serà assumit amb càrrec als 
pressupostos ordinaris d’aquestes institucions  

 Dia 31 de maig, es va tenir una reunió amb els vicerectors d’Ordenació 
acadèmica i Investigació i postgrau sol·licitant criteris clars de 
repartiment del pressupost global de practiques de la UIB basat en 
nombre d’estudiants i en experimentalitat. Des del rectorat, no s’ha 
volgut donar informació de moment sobre els pressupostos assignats 
en anys anteriors ni sobre els criteris que se seguien. 

https://es.fundacioneveris.com/II-ranking-universidad-empresa-2016
https://es.fundacioneveris.com/II-ranking-universidad-empresa-2016


 Per això, dia 8 de juny es va enviar una carta al rector, apel·lant a la llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, publicada en el BOE el 10 de desembre del 
mateix any, demanant que s’informi: 1) dels pressupostos assignats en 
anys anteriors;, 2) del grau de consecució; i 3) que s’estableixin els 
criteris per a l’assignació d’aquests pressuposts. 

 En qualsevol cas, vist l’esforç de la facultat en bases de dades, s’anima 
al professorat a emprar-les en la docència 

 
d. Competències transversals.  

 Des de la Facultat es vol impulsar una sèrie de cursos/tallers que 
vendrien a complementar la formació i, de manera especial, 
l’assoliment de competències transversals, als estudiants de la 
Facultat. DE moment la proposta estaria formada per els següents 
tallers transversals (fins a 6 crèdits): 

1. La biblioteca a les aules 
2. Redacció de documents científics 
3. Plagi 
4. Elaboració d’un CV 
5. Entrevista de treball 
6. Software professional 
7. Anglès (Curs de preparació per al examen de B2) 
8. Cursos de reforç: Mates, estadística, Excel... 

 
Raquell Herranz proposa un taller sobre treball fi de grau, i 
l’elaboració de treballs acadèmics.  
 
Es recorda que aquesta formació podria formar part del 6 
crèdits genèrics que com a màxim poden completar els 
estudiants durant els seus estudis.  
 

 Elisabeth Valle informa d’un projecte d’innovació docent liderat per 
Maria Sard en la que tracten de millorar la competència de la 
presentació en públic dels estudiants a través del seu seguiment 
durant el seu recorregut acadèmic, animant als professors que duen a 
terme presentacions a les seves assignatures a posar-se en contacte  
amb na Maria Sard  
 

e. Valoracions del professorat a GAID:  
 Es comenten el pitjors resultats  (comparativament) obtinguts pel 

professorat de la nostra facultat  en relació al professorat de la Facultat 
de Dret en els estudis de GAID. 

 S’obri un debat sobre els possibles causes apuntant en primer lloc a 
l’excessiva fragmentació de proves d’avaluació durant el curs. 
S’apunten també el tema de l’anglès, i les diferents habilitats exigides 
pels diferents estudis, ... 

 El debat duu al següent punt de l’ordre del dia 
 

3- Planificació curs acadèmic 2016-2017. 



a. En general, la recomanació de cara a l’avaluació de les assignatures seria 
tendir a la reducció del nombre de provés d’avaluació contínua i augmentar-ne 
el pes en la nota final. En qualsevol cas es recorda la norma general de fer, al 
manco, tres proves al llarg del curs i que cap d’aquestes proves superi el 50%. 

b. Així mateix es comenta que es poden plantejar proves d’autoavaluació per part 
de l’alumnat que no ponderin a la nota final per tal que aquest vagin coneixent 
el grau d’assimilació de les competències de l’assignatura.  

c. S’informa de que en breu es rebrà un correu amb les principals dades a tenir 
en compte durant els mesos de Juny i Julio per tal d’elaborar les guies docents i 
planificar les proves d’avaluació de les diferents assignatures 

 
 

4- Precs i preguntes. 
 

a. Es sol·licita que es tingui especial esment amb la grandària  dels grups a l’hora 
de configurar-los 

b. Es planteja la possibilitat d’establir una setmana de proves parcials per tal de 
solucionar l’absentisme de classe en determinades dates coincidents amb 
exàmens d’altres assignatures. 

 

 
 
La sessió finalitza a les 12:15 aprox. 
 
 
 
 
 

 
 

 


