
Junta de Facultat 
4-06-2019, 11:00h 

 
El 19/02/2019 a les 11:00 hores, en el Seminari SB02 del bloc B de l’Edifici M.G. de 
Jovellanos, s’inicia la sessió ordinària de la Junta de la Facultat d’Economia i 
Empresa (FEE). Assisteixen a la junta els membres que es relacionen (en ordre 
alfabètic):  
 
 
Aguiló Segura, Paula Maria 
Alonso Paulí, Eduard 
Bru Martínez, LLuís 
Buades Garau, María Asunción (invitada NO FOU) 
Bujosa Bestard, Ángel 
Capó Parrilla, F. Javier 
Cardona Coll, Daniel 
Carretero Gómez, José María  
Crespí Cladera, Rafael 
Fuster Parra, Pilar  
Genovart Balguer, Joana I. 
Groizard Cardosa, José Luis 
Herranz Bascones, Raquel 
Jacob Escauriza, Marta 
Lozano Arnica, Gonzalo 
Martín Oliver, Alfredo 
Martínez Rodríguez, Daniel 
Martorell Cunill, Onofre 
Molina de Dios, Ramón 
Morey Tous, Antonia 
Munar Muntaner, Esperanza 
Pascual Fuster, Bartolomé 
Payeras Llodrà, Margalida  
Pons Cabanellas, Antoni 
Rosselló Nadal, Jaume 
Sansó Rosselló, Andreu 
Santana Gallego, María 
Tugores Ques, Maria 
Valle Valle, Elisabeth 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Tomás del Barrio, Miquel Horrach, Francina Orfila, 
 
Primer punt:  
Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última junta ordinària (9-02-2019) 
 
S’aprova l’acta per unanimitat.   
 
Segon punt: 



Informacions del deganat 
 
El Degà, Andreu Sansó, informa de:  
 

 Reglament Acadèmic: S’està elaborant un nou Reglament Acadèmic amb 
modificacions significatives respecte a l’actual. Es compromet a fer un 
Consell d’Estudis per explicar les principals modificacions tan aviat com 
sigui aprovat pel Consell de Govern de la Universitat. 
 

 Itinerari B: La Vicedegana Esperanza Munar informa que l‘anomenat 
“itinerari B” no sempre s’ha estat aplicant a la FEE d’acord amb el 
Reglament Acadèmic. Informa Sempre hi ha d’haver al menys dos elements 
d’avaluació, i no es pot posar una única prova que valgui el 100% de la 
qualificació final de l’alumnat. La FEE recomana fer com a mínim dos 
parcials, un en període lectiu i l’altre en el període d’avaluació 
complementària, totes dues proves recuperables en el període d’avaluació 
extraordinària. Altres opcions, no obstant, són possibles. Es farà una 
consulta per estudiar el cas particular dels estudiants Erasmus. 

 
 Reunió amb Vicerectorat de Docència: El Degà, Andreu Sansó, informa de 

la reunió mantinguda amb el Vicerectorat de Docència i amb el director de 
l’Oficina de Suport a la Docència en la qual es va presentar un informe 
intern sobre taxes d’abandonament i sobre el nombre d’estudiants que 
optaven per altres universitat a l’hora de cursar els graus que ofereix la 
FEE. El Degà comenta el programa pilot de “tutories entre iguals” que es 
proposa per part del Vicerectorat. També sobre la proposta d’una sessió 
informativa amb el professorat de secundària i fer el plans d’estudis mes 
atractius per augmentar el nombre d’alumnes de nou ingrés. 

 
  
  

Tercer punt: 
Aprovació, si s’escau, dels informes d’avaluació i seguiment  (IAS) de grau de 
la FEE 
 
EL Vicedegà Jose Mª Carretero, exposa que: 
 

 IAS abreviats: Els resultats dels darrers IAS abreviats són semblants als de 
l’any passat. Com a punt específic a destacar: la taxa d’abandonament es 
elevada, i no millora.  

 L’any vinent tocarà avaluació externa per part de la AQUIB i s’hauran 
d’elaborar els IAS complets.  
 

S’aproven els IAS abreviats per unanimitat. 
  

Quart punt 
Aprovació, si s’escau, dels plans de millora dels estudis de grau de la FEE. 
 
S’aproven per unanimitat. 



 
Cinquè punt 
Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic 2019-2020 de la FEE 
 
La Vicedegana Maria Santana exposa el calendari del proper any acadèmic. Els 
principals aspectes a tenir en compte són: 
 
 El període lectiu del segon semestre serà entre el 17 de febrer de 2020 i el 5 de 

juny de 2020.  
 En el període d’avaluació complementària del segon semestre i en el període 

d’avaluació  extraordinària  del  segon  semestre s’han hagut d’habilitar dies 
sense proves d’avaluació atesa  la  concurrència  de  les  proves  de batxillerat  
per  a  l’accés  a  la  Universitat 

 
Sisè punt: 
Modificació del reglament dels itineraris en anglès als Graus de la Facultat 
d’Economia i Empresa 
 
El Vicedegà Jaume Rosselló exposa que es proposa modificar el reglament de 
Pathway in English de la FEE per a que qualsevol alumne es pugui matricular de les 
assignatures en anglès que s’ofereixen dins d’aquet recorregut. El reconeixement 
del recorregut, no obstant, es manté exactament igual.  
 
S’aprova per unanimitat.   
 
Setè punt: 
Assumptes de tràmit 
 
No hi ha cap. 
 

Precs i preguntes 

 No hi ha cap 

 

La sessió finalitza a les 11:55 aprox. 

 


