
 
 Consell d’estudis GADE, GECO, GET2 i GETU 

2-7-2020, 12:00h  

Acta d’acords 

El 2/07/2020 a las 9:30 hores es reuneixen en sessió telemàtica (no presencial) els 
membres dels Consell d’Estudis de GADE, GECO, GET2 i GETU. Assisteixen al Consell 
d’Estudis els membres que es relacionen (en ordre alfabètic):  

Aguiló Pons, Isabel María; Aguiló Segura, Paula María; Alemany Hormaeche, Margarita; 
Alonso Paulí, Eduard; Balart Castro, Pau; Batle Lorente, Francisco Julio; Bujosa Bestard, 
Ángel; Bru Martínez, Lluís; Calveras Maristany, Aleix; Cardona Coll, Daniel; Capó Parrilla, 
Francisco Javier; Carretero Gómez, José María; Cladera Munar, Magdalena; Crespí Cladera, 
Rafel; Del Barrio Castro, Tomás; Díaz Moriana, María Vanessa; Escrihuela Villar, Marc; 
Flaquer Riutort, Juan; Fuster Parra, Pilar; Garau Vadell, Joan Baptista; Genovart Balaguer, 
Juana Isabel; Hernández Arenaz, Iñigo; Horrach Rosselló, Patricia; Infantes Sánchez, 
Paula; Jacob Escauriaza, Marta; Jover Arbona, Gabriel; López Nadal, Gonçal; Lozano 
Arnica, Gonzalo; Martín Sánchez, Míriam; Martorell Cunill, Onofre; Massot Perelló, María 
Magdalena; Mauleón Méndez, Emilio; Miñana Prats, Juan José; Molina De Dios, Ramón; 
Morales Raya, Matilde; Mulet Forteza, Carles; Munar Muntaner, Esperanza; Nilsson, Jan 
Olof William; Novo Malvarez, Mª Margarita; Orfila Sintes, Francina Maria; Pascual Fuster, 
Bartolomé; Pascual Gascó, Roberto; Pérez Montiel, Jose Antonio; Pons Florit, David; Rejón 
Guardia, Francisco; Ribas Boned, María Antonia; Rosselló Nadal, Jaume; Rubí Barceló, 
Antoni; Santana Gallego, María; Sard Bauzá, María; Seguí Beltrán, Andreu; Serra 
Cantallops, Antoni; Spadaro Giardina, Amedeo; Troster, Víctor Emilio; Tugores Ques, 
Maria; Vaello Sebastiá, Antonio; Valero Sierra, Óscar; Valle Valle, Elisabeth; Vich Martorell, 
Gabriel; Virbickaite, Audron 

Excusen la seva assistència: Llompart Bibiloni, Maria; Rivas Yarza, Pedro Antonio i Sansó 
Rosselló, Andreu. 

Juanabel Genovart, com a secretària de la Facultat fa constar que es presenta aquesta acta 
d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell d’Estudis de la 
Facultat d'Economia i Empresa del dia dos de juny de 2020 com a contingut de l’acta, 
d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans 
col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i 
remetre actes tant de forma presencial com a distància. 

Per veure l’enregistrament de la sessió s’ha de clicar a aquest link (només usuaris de la 
UIB): 

https://uibes-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jgb149_id_uib_es/Eeg5jglLgmJNhSFwqzojgoUBm_VHl
LGdaUbmHqhIxoQdAg?e=Um1fOA 

https://uibes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jgb149_id_uib_es/Eeg5jglLgmJNhSFwqzojgoUBm_VHlLGdaUbmHqhIxoQdAg?e=Um1fOA
https://uibes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jgb149_id_uib_es/Eeg5jglLgmJNhSFwqzojgoUBm_VHlLGdaUbmHqhIxoQdAg?e=Um1fOA
https://uibes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jgb149_id_uib_es/Eeg5jglLgmJNhSFwqzojgoUBm_VHlLGdaUbmHqhIxoQdAg?e=Um1fOA


S’inicia la sessió i el degà José María Carretero demana disculpes per l’avançament de 
l’hora de la convocatòria del Consell d’Estudis. Tot seguit, es tracten els diferents punts de 
l’ordre del dia.  

Primer punt: Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.  

L’acta anterior queda aprovada per assentiment.  

Segon punt: Planificació de la docència del curs 2020-21 

El degà informa que s’ha establert un model de docència que es pugui adaptar a tres 
escenaris: modalitat 100% online, modalitat 100% presencial i un sistema bimodal 
(presencialitat adaptada ò semipresencialitat). 

El model de presencialitat adaptada és el que es prioritza la Facultat i consisteix en dividir 
els alumnes de cada grup en dos subgrups. Així es tendrà un grup reduït d’estudiants 
presencialment a l’aula i l’altre subgrup d’estudiants seguiran la classe per 
videoconferència de forma síncrona. Per dur a terme aquest sistema, es dotaran les aules 
amb tabletes gràfiques, webcam i s’instal·laran els softwares necessaris. 

S’intentarà maximitzar la presencialitat mantenint totes les mesures de seguretat 
adequades. Els grups grans es programaran de forma 100% presencial, sempre que sigui 
possible. En cas de que no es pugui, s’adoptarà per ells la modalitat semipresencial. 

Hi ha intervencions del professorat per donar la seva opinió que es poden consultar a 
l’enregistrament de la sessió. 

Tercer Punt: Avaluació de la docència i avaluació del segon semestre del curs 2019-
20 

La vicedegana María Santana informa: 

Durant el segon semestre del curs 2019-20 es van adaptar tant la docència com 
l’avaluació des de la modalitat 100% presencial a la modalitat 100% en línia. S’ha fet una 
valoració de com es va realitzar l’adaptació de les classes i de les proves d’avaluació a 
partir dels resultats d’una enquesta que es va passar al professorat. La valoració ha sigut 
satisfactòria amb una gran col·laboració per part del professorat. La Facultat va suggerir 
que es mantingués l’horari de classes i la utilització de les eines que posa a l’abast Aula 
Digital, en particular, BBCollaborate ò vídeos. També es va suggerir que es gravessin les 
classes. No hi ha hagut problemes en aquest sentit. Les tutories s’han fet pel fòrum ò 
BBCollaborate i no hi ha hagut queixes per part dels alumnes. En quant a la dinàmica de 
les classes, les presentació de treballs a classe i la resolució d’exercicis a pissarra com una 
part de l’avaluació s’han eliminat i substituït per altres activitats que permetia l’eina 
d’Aula Digital. La Facultat va recomanar que es mantinguessin les dates i modalitat de les 



proves avaluatives i, en general, s’han mantingut, llevat d’un parell de casos que per 
circumstàncies sobrevingudes han tingut que modificar el procediment avaluatiu, prèvia 
autorització del vicerectorat competent i aprovació per part de la comissió de garantia de 
la qualitat de la Facultat. Estam pendents de veure com han anat els resultats de les 
avaluacions finals de juny i juliol, que s’han realitzat en format online, encara que, en 
principi pareix que ha anat bé, sense incidències remarcables. 

El degà informa que a la web de la Facultat hi ha un xat per compartir experiències entre 
el professorat envers les noves modalitats de docència a les que ens hem tingut que 
adaptar. 

Quart punt: Itineraris B 

El degà informa que, encara que l’itinerari B és opcional al nou Reglament Acadèmic, la 
nostra Facultat s’ha compromès a impulsar-ho per mirar de reduir les elevades taxes 
d’abandonament. La Facultat ha enviat als professors unes directrius com aclariment i 
recordatori dels aspectes més importants de la normativa que afecta als itineraris B, 
perquè serveixin com a pautes per dissenyar-los correctament a les guies docents, encara 
que és un criteri totalment opcional i són els coordinadors i el professorat els que 
decideixen si el volen oferir o no. És el coordinador de les assignatures el que ha de 
determinar el criteri exigit als estudiants per poder acollir-se a l’itinerari B. En cap cas es 
pot posar un únic element d’avaluació amb el pes del 100% de la qualificació d’una 
assignatura. La Facultat suggereix que aquest itinerari s’ofereixi als estudiants repetidors 
i els estudiants d’intercanvi. 

Hi ha intervencions del professorat que es poden consultar a l’enregistrament de la sessió. 

Cinquè punt: Guies docents i cronogrames 

Jaume Rosselló i Esperança Munar, com a caps d’estudis, informen de les dates de 
elaboració de les guies docents i les especificacions de la nova plataforma. Hi ha que 
introduir la informació dels itineraris B en format text. Es recorda que hi ha una única 
guia per codi d’assignatura que ha de tenir continguts únics, encara que pot haver-hi 
aspectes específics per cada grup ò pla d’estudis, com pot ser en el cas de les avaluacions. 
Recordar d’enviar a validar, com a pas previ a la seva publicació. 

Respecte als cronogrames: han desaparegut els cronogrames a la UIB digital, per tant us 
enviaran un excel on haureu d’introduir la informació respecte a les activitats d’avaluació 
amb una data clau que requereixi presencialitat i suposi un valor igual ò superior al 20% 
de l’avaluació global. Jaume explica el procediment d’introducció de la informació a 
l’excel. 

Aules informàtica: rebreu un excel per introduir les sol·licituds de les aules d’informàtica 
que necessitareu per les classes i per fer les proves d’avaluació parcials. Gonzalo Lozano 
explica el funcionament de l’excel. 



Sisè punt: Tallers transversals  

Intervé María Santana per explicar que la tercera i quarta ronda de tallers s’ha fet 
majoritàriament en format online i a la quarta ronda (totalment online) es va omplir la 
matrícula d’estudiants. S’ha decidit pel curs vinent reduir de 12 a 6 el nombre de tallers, 
eliminant els que tenen menor demanda i unificant en un nivell aquells que fins ara 
s’ofereixen en dos nivells (Excel, Word i recursos multimèdia). Es mantenen els 
relacionats amb eines específiques (Stata i R) i els relacionats amb treballs acadèmics 
s’impartiran en un únic taller. Estam oberts a noves propostes de tallers. 

Hi ha intervencions del professorat que es poden consultar a l’enregistrament de la sessió. 

Setè punt: Cursos zero amb modalitat online 

Intervé María Santana: des del vicerectorat competent es va fer una sol·licitud per passar 
els cursos zero des d’una modalitat presencial a una modalitat en línia. Acceptam la 
sol·licitud, per tant els cursos zero passen a modalitat en línia. En particular, passa a 
aquesta modalitat el curs “matemàtiques: una posada a punt”, compartit amb els estudis 
de GAID, GTUR i GATU (inici 3 de setembre). Els alumnes de nou ingrés a la nostra 
Facultat també podran cursar “English for tourism”, “Curs bàsic d’alemany per a Turisme” 
i “Iniciació a la llengua francesa per a estudis de Turisme” oferts per la Facultat de 
Turisme. El degà agraeix a les facultats de Dret i de Turisme l’interès i la col·laboració. 

Vuitè punt: Precs i preguntes  

Juanabel Genovart recorda que aquesta sessió s’ha gravat i que es traslladarà el link de la 

gravació a tots els membres per la seva consulta. 

Esperança Munar informa als professors de GAID que rebran un correu de la Facultat de Dret 

on es sol·licitaran les preferències respecte al cronograma. Tot el que abans es feia 

presencialment respecte a aquest tema, ara es farà online. 

Hi ha intervencions del professorat que es poden consultar a l’enregistrament de la sessió. 

El degà agraeix al seu equip, als professors que ens ajuden voluntàriament i en general a 
tot el professorat per la implicació, cooperació, comprensió i per les idees aportades. 

La sessió finalitza a les 11:25 aprox. 


