
 
 Acta del Consell d’estudis GADE, GECO i GET2 

19-7-2022, 10:00h  

Pendent d’aprovació 

El 19/7/2022 a las 10:00 hores es reuneixen en sessió telemàtica (no presencial) els 
membres dels Consell d’Estudis de GADE, GECO i GET2. Assisteixen al Consell d’Estudis 
els membres que es relacionen (en ordre alfabètic): 

Aguiló Fuster, José Ignacio; Aguiló Pons, Isabel María; Aguiló Segura, Paula María; Alcover 
Casasnovas, Antonio: Alemany Hormaeche, Margarita; Alonso Paulí, Eduard; Arbulú, Italo; 
Balart Castro, Pau; Bujosa Bestard, Ángel; Bru Martínez, Lluís; Calveras Maristany, Aleix; 
Calvo Benzies, Yolanda; Canet Moyá, Cristina; Capó Parrilla, Francisco Javier; Carretero 
Gómez, José María; Cayuela Rexach, Roberto; Cladera Munar, Magdalena; Díaz Moriana, 
María Vanessa; Flaquer Riutort, Joan; Genovart Balaguer, Juana Isabel; Horrach Rosselló, 
Patrícia; Jacob Escauriaza, Marta; Jover Arbona, Gabriel; Lejarraga, Tomás; Llompart 
Bibiloni, Maria; Lozano Arnica, Gonzalo; Massot Perelló, María Magdalena; Mauleón 
Méndez, Emilio; Miñana Prats, Juan José; Molina De Dios, Ramón; Morey Tous, Antonia; 
Munar Muntaner, Esperanza; Muntaner Català, Antoni; Orfila Sintes, Francina Maria; 
Pascual Gascó, Roberto; Payeras Llodrà, Margarita; Pons Florit, David; Portella Carbó, 
Ferran; Rachinger, Heiko; Ribas Boned, María Antonia; Rivas Yarza, Pedro Antonio; 
Rosselló Nadal, Jaume; Rubí Barceló, Antoni; Santana Gallego, María; Sard Bauzá, María; 
Seguí Beltrán, Andreu; Serra Ferrer, Juan Antonio; Troster, Víctor Emilio; Tugores Ques, 
Maria; Vaello Sebastiá, Antonio; Valero Sierra, Óscar; Valle Valle, Elisabeth; Velasco 
Arranz, Begoña; Vich Martorell, Gabriel; 

Excusen la seva assistència: 

Martorell Cunill, Onofre; Suárez Gómez, Cristina 

S’inicia la sessió, el degà José María Carretero dona les gràcies a tots per assistir i 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: Informació del deganat 

El degà dona la següent informació: 

- Implicacions dels canvis normatius: El mes d’octubre de 2021 es va aprovar el 
nou Reial Decret 822/2021 d’organització de l’ensenyament universitari i del 
procediment d’assegurament de la seva qualitat. Aquesta normativa incorpora un 



llistat d’àmbits de coneixement i fa que tots els títols universitaris de Grau s’hagin 
d’adscriure a un d’aquests nous àmbits. A més, aquest àmbit de coneixement 
s’haurà d’incloure a la memòria del pla de d’estudis. Idò bé, aquest canvi normatiu 
fa necessària la renovació de les memòries dels nostres graus a fi d’incorporar 
aquesta informació envers els àmbits de coneixement. 

Per altra banda, ara mateix estam immersos en el procés de renovació de les 
acreditacions dels nostres estudis de GADE i GECO. Hi ha un calendari d’actuacions 
progressiu que finalitzarà el mes de juny del 2023 amb l’informe final de la 
renovació de l’acreditació. Així doncs, una vegada es finalitzi aquest procés de 
renovació d’acreditacions, iniciarem els canvis pertinents que s’exigeixen per 
adaptar-nos aquest nou Reial Decret, tot i que ja s’estan donant passes per adaptar 
normatives i reglaments de la UIB. 

- Modificació del Reglament Acadèmic: El nou equip rectoral ha planificat una 
modificació de l’actual Reglament Acadèmic. En la Comissió Acadèmica s’ha iniciat 
un calendari de treball amb la finalitat de presentar una proposta de nou 
Reglament Acadèmic a finals del present any 2022. La idea és que el nou 
Reglament es pugui aprovar per poder aplicar-se ja el curs acadèmic 2023-2024. 
En principi no s’esperen modificacions substancials respecte a l’actual reglament. 
El Degà demana als membres del Consell d’estudis que si algú té comentaris o 
propostes de canvi envers l’actual normativa, ens els facin arribar i traslladarem 
aquestes inquietuds a la Comissió Acadèmica. 

- Processos de renovació de l’acreditació de les titulacions:  Com s’ha dit abans, 
estam immersos en el procés de renovació de les acreditacions dels nostres 
estudis de GADE i GECO. El calendari d’actuacions és el següent: 

o Desembre 2022: data límit per entregar l’informe d’autoavaluació, que 
estam elaborant, a la AQUIB 

o Febrer 2023: seran les visites externes (virtuals) del panell d’avaluació. 

o Abril 2023: ens entregaran l’informe provisional d’acreditació 

o Juny 2023: ens entregaran l’informe final d’acreditació 

El Degà dona la paraula al Vicedegà de Qualitat i Pràctiques, Pau Balart, perquè 
ampliï la informació.  Pau reafirma la informació donada pel Degà a la vegada que 
demana la futura col·laboració del professorat ens diferents aspectes que, se’ls 
demanarà quan sigui el moment, a fi de poder realitzar amb èxit aquest procés. 

- Taxes d’abandonament i mesures dutes a terme: tutories entre iguals i 
delegats a primer i a segon curs. 

El Degà informa de la preocupació envers la taxa d’abandonament dels nostres 
estudis. Tot i que la tendència és d’una lleugera baixada, les darreres xifres 
aportades pel Sequa, i que fan referència al curs 2016-17, mostren taxes 



d’abandonament de l’ordre del 50% als estudis de GADE i del 54% als estudis de 
GECO. 

Algunes accions que s’han implementat amb la finalitat de reduir aquestes taxes 
són: 

o Participació en grup de treball a CONFEDE: A la CONFEDE s’ha creat un 
grup de treball per analitzar els motius de les elevades taxes 
d’abandonament dels nostres estudis arreu de les universitats espanyoles i 
la nostra Facultat formarà part d’aquest grup de treball. El grup de treball 
també analitzarà quines mesures correctives podrien implementar-se per 
reduir aquestes taxes. 

o Programa tutors entre iguals: el Cap d’estudis de GECO, Jaume Rosselló, 
recorda el funcionament d’aquest programa, que ja es va explicar en Juntes 
anteriors. Tot i que la idea és bona, a la nostra Facultat aquest programa no 
ha funcionat bé. Enguany l’hem tornat a implantar sense gaire èxit. Els 
alumnes de quart curs s’apunten com a tutors però hi ha molts pocs 
alumnes de primer curs que volen ser tutoritzats i molts es desapunten del 
programa al llarg del curs. Donat el poc èxit i el poc impacte que té aquest 
programa, hem decidit no continuar-lo el proper curs. 

o Delegats de curs: Jaume explica que enguany s’ha posat en marxa un 
programa consistent en designar un delegat de curs per grup. S’ha iniciat 
una prova pilot durant el segon semestre als grups de primer curs i ha 
tingut una bona acollida per part de l’alumnat. El curs que ve es seguirà 
amb el programa i s’ampliarà als grups de segon curs. 

Per altra banda, es demana als membres del consell d’estudis que, qualsevol 
iniciativa que se’ls ocorre i que creguin que pugui aportar beneficis per rebaixar 
les taxes d’abandonament, serà benvinguda per part de l’equip de la Facultat. A 
partir del mes de setembre s’organitzaran unes comissions de treball amb els 
coordinadors d’assignatures per tractar aquest problema i cercar vies de solució. 

- Tallers transversals de la FEE:  El Degà recorda el funcionament dels tallers 
transversals a la nostra Facultat. Es varen crear per incloure als estudis 
competències que creiem necessàries pels estudiants i que no es tractaven a les 
diferents assignatures. En un principi teníem 12 tallers, que varen passar a 6 i 
actualment estam en un procés de repensar i renovar els diferents tallers que 
tenim a fi de diversificar i de fomentar les competències digitals. S’ha consultat 
amb empreses i professionals en actiu per interessar-nos envers les competències 
digitals que ells demandarien als nostres estudiants quan s’inicien al món laboral. 
A rel de les seves respostes estam planejant un panell de tallers on apareguin 
continguts relacionats amb aquestes competències digitals. 



Maria Santana, vicedegana primera, explica que des de la pandèmia s’ha passat a 
un format híbrid i que això també beneficia als alumnes de les Seus universitàries 
d’Eivissa i Menorca. 

S’indica als membres del consell d’estudis que, qualsevol idea o proposta de tallers 
que puguin donar, serà benvinguda.  

- Modificació dels plans d’estudis: El Degà explica que, encara que l’informe 
extern definitiu de seguiment de AQUIB va ser favorable, el panell extern d’ANECA 
va incloure una esmena obligatòria. Aquesta consistia en incorporar els alumnes 
dels dobles graus al nombre d’alumnes de nou ingrés. A rel d’això es va iniciar un 
procés de modificació dels nostres plans d’estudis per incloure aquesta esmena 
obligatòria i altres suggeriments de millora. Al mes de desembre de 2021 es va 
presentar una modificació de pla d’estudis amb la inclusió d’aquesta informació 
que demandaven i, en la mesura de les possibilitats que ens donava la plataforma, 
també es varen tenir que adaptar les memòries de GADE i GECO als nous formats 
que requereix la normativa actual. Fa 3 setmanes vàrem rebre, per part d’ANECA, 
el rebuig de la modificació del pla d’estudis de GECO. Consultada la UGEG, pareix 
que el motiu podria ser el no complir amb el marc que estableix el nou Reial 
Decret. Tant des de la UGEG com des de la nostra Facultat vàrem fer tot el que 
estava al nostre abast per adaptar-nos, però hi ha aspectes que ens impossibiliten 
donar més passes, aspectes com que la plataforma per introduir la informació a 
ANECA encara no està adaptada a la nova normativa, i que els procediments que 
requereix la adaptació de les memòries al nou marc no estan encara 
desenvolupats, entre d’altres. Per tant, per ara seguirem amb el pla d’estudis 
actual i donarem les explicacions oportunes al panell d’avaluadors dins del procés 
de renovació de l’acreditació del que hem informat abans. Hores d’ara encara no 
hem rebut resposta de la proposta de modificació de la memòria de GADE. 

Tercer punt: Planificació de la docència del curs 2022-23 

El degà informa que el curs 2022-2023 es realitzarà amb tota normalitat. En principi, la 
informació que tenim per ara és que no es prorroguen més les actuacions i el pla de 
presencialitat adaptada aprovats en període de pandèmia Covid. 

Agraeix al professorat, al personal d’administració i serveis i als membres de l’equip 
deganal la flexibilitat tinguda en el procés d’adaptació sofert i per damunt de tot l’esforç 
realitzat durant l’època de pandèmia per Covid-19. 

Quart punt: Precs i preguntes  

Gonzalo Lozano demana si es tindrà que dur mascareta el curs vinent i el Degà respon que 
en principi la mascareta no serà obligatòria. 



Paula Aguiló mostra la seva preocupació envers el fet que a l’assignatura de 
Microeconomia hi ha un elevat percentatge d’alumnes no presentats. Explica el problema 
que es crea a les aules el fet de que els alumnes que repeteixen l’assignatura no assisteixin 
a classe presencial, complicant així les dinàmiques que es fan a classe i perjudicant aquest 
fet als alumnes que fan l’assignatura per primera vegada. Demana si es podria crear un 
grup específic on es poguessin matricular els alumnes que repeteixen l’assignatura i que 
aquest grup tingués unes característiques especials: sense docència presencial però amb 
tutories, amb un professor responsable de grup i amb tot el material didàctic posat a 
disposició de l’alumne a aula digital. La idea és separar els alumnes de nou ingrés a 
l’assignatura dels alumnes que la repeteixen i fer dinàmiques diferents. Jaume Rosselló 
comenta que es pot estudiar la utilitat d’aquesta mesura i que es podria xerrar amb els 
alumnes per analitzar la viabilitat d’aquest sistema. Esperança Munar comenta que es pot 
pensar bé un sistema que minimitzi aquest problema i es pugui aplicar a totes les 
assignatures que ho precisin. David Pons també apel·la a una solució conjunta en aquest 
sentit. Pedro Rivas i el Degà comenten que una solució podria ser habilitar una itinerari B 
diferenciat per aquest tipus d’alumnat. El degà, en línia amb el que indica Toni Alcover, 
explica que seria convenient fer una consulta a la UGEG en aquest sentit a fi de que la 
solució que es plantegi no generi problemes amb el procés de verificació del títol per 
ANECA. 

Bel Aguiló s’interessa damunt els criteris per poder optar a l’Itinerari B donat que ella té 
moltes peticions per part del seu alumnat per optar a aquest itinerari. Se li informa que la 
FEE fixa les condicions per optar a l’itinerari B i dona molta llibertat al professor, que ha 
d’especificar els seus criteris a la guia docent de l’assignatura. 

No hi ha més intervencions, el degà agraeix al seu equip, al PAS i a tot el professorat de la 
Facultat la implicació, cooperació i comprensió que han tingut durant tot el curs. 

La sessió finalitza a les 11:05 aprox. 


