Acta de la Junta ordinària de la Facultat d’Economia i Empresa
26-7-2021, 12:00h
El 26/7/2021 a les 12:00 hores, s’inicia la sessió ordinària telemàtica (no
presencial) de la Junta de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) a la sala de
videoconferència Zoom. Assisteixen a la junta els membres que es relacionen (en
ordre alfabètic):
Aguiló Pons, Isabel María
Aguiló Segura, Paula Maria
Alonso Paulí, Eduard
Balart Castro, Pau
Bru Martínez, Lluís
Buades Mir, Pedrona
Calveras Maristany, Aleix
Capó Parrilla, F. Javier
Cardona Coll, Daniel
Carretero Gómez, José María
Company Montes, Laura
de Freitas Fernandes, Jenny
Escrihuela Villar, Marc
Fuster Parra, Pilar
Genovart Balaguer, Joana I.
Horrach Munar, Miquel
Llompart Bibiloni, Maria
Martín Oliver, Alfredo

Munar Muntaner, Esperanza
Muñoz Cladera, Artur F.
Ordóñez Martínez, Maria del Mar
(Convidada NOFOU)
Pascual Fuster, Bartolomé
Rivas Yarza, Pedro Antonio
Ribas Boned, María Antonia
Rosselló Nadal, Jaume
Rubí Barceló, Antoni
Sansó Rosselló, Andreu
Santana Gallego, María
Suñer Goldbach, Liria del Sol
Tirado Bennàsar, María Dolores
Troster, Victor Emilio
Tugores Ques, Maria
Vaello Sebastià, Antoni
Valero Sierra, Oscar
Valle Valle, Elisabeth

Excusen la seva assistència:
Martínez, Lorena (Convidada NO FOU)

Pascual Gascó, Roberto

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.

Punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta per assentiment.
2. Informacions del deganat.
El Degà dona la paraula a Miquel Horrach, qui deixa el càrrec
d’Administrador de Centre. Aquest aprofita per agrair a tots l’exquisit tracte
que ha rebut i es posa a disposició de la Facultat pel que necessitem a partir
d’ara. Presenta i dona la benvinguda a na Tina Mir com a nova
Administradora de centre, tot i que ella no ha pogut assistir avui a la reunió.

A continuació, el Degà dona les següents informacions:
-

agraeix als membres de la Facultat l’esforç, flexibilitat, comprensió i
paciència que han tingut durant tot el curs que ara s’acaba. S’ha aconseguit
garantir la seguretat sanitària donat que no hi ha hagut cap brot a la nostra
Facultat. També agraeix al professorat la implicació i bona predisposició a
l’hora d’organitzar els exàmens presencials.

-

en Consell de Govern de dia 26 de març d’aquest any és va decidir prorrogar
el pla de presencialitat adaptada pel primer quadrimestre del curs 2021-22,
amb l’excepció que, segons l’evolució de la pandèmia i el procés de vacunació,
es pugui canviar més endavant.

-

Respecte al curs vinent, curs 2021-22, en principi tot continuarà igual que el
curs actual (Pròrroga de pla de presencialitat adaptada) llevat d’un parell
de modificacions que ens ha comunicat el Delegat del Rector d’Universitat
saludable i campus, Dr. Adrià Muntaner, i són les següents:
o S’està estudiant la possibilitat de reduir la distància interpersonal
dins aula, però encara no es pot precisar res en concret. Hi ha que
esperar al mes de setembre i es decidirà segons l’evolució de la
pandèmia en aquells moments.
o Respecte a la capacitat total de cada edifici: es relaxa la limitació
d’aforament, actualment establerta en un 50% de la seva ocupació
real, que a partir del curs vinent serà del 75% de la seva ocupació real.
o Les sales d’aïllament se suprimiran i només es deixarà una aula per
tota la UIB.
Per tant, es podrà plantejar la modalitat 100% presencial a aquells grups on
tots els estudiants matriculats puguin cabre dins l’aula, respectant sempre el
distanciament establert. Si no es pot garantir el distanciament, s’haurà de fer
en format semipresencial amb torns rotatoris.
S’han reservat aules mirall, en horari de matí i de tarda, perquè els alumnes
que són a la UIB i han de seguir una classe de forma telemàtica tinguin un lloc
per al seu seguiment. També es podran emprar els espais de la biblioteca per
la mateixa finalitat. Hi ha un canvi al protocol de llocs de desinfecció respecte
a la biblioteca: l’estudiant mateix podrà desinfectar el seu lloc de lectura
abans i després d’utilitzar-lo.
Els professors son lliures per incentivar, o no, la presencialitat als alumnes,
sempre que els toqui el torn de classe presencial. Un dels mitjans que poden
emprar és restringir l’assistència per zoom a tots aquells alumnes que els
toca torn presencial. Però aquesta darrera opció és totalment voluntària i el
professorat podrà aplicar-la o no, sempre segons el seu parer.
La possibilitat de gravació de les sessions de classe també anirà a criteri del
professorat. La Facultat no imposarà cap decisió en aquest sentit i deixa total
llibertat al professor perquè decideixi l’opció que trobi més adient.

Tots aquests aspectes seran confirmats al mes de setembre en funció de
l’evolució de la pandèmia en aquell moment.
La UIB farà una campanya per animar a que els estudiants es vacunin. Des de
la FEE també s’enviarà un missatge als estudiants en el mateix sentit.
-

Itinerari B: A Aula Digital tenim publicades les directrius que va donar la
Facultat respecte a l’itinerari B. Aquest itinerari es pot oferir a determinats
alumnes que compleixin uns requisits, però sempre a criteri del professor. La
Facultat manté les directrius ja establertes però, atenent al Reglament
Acadèmic, també suggereix que es pugui oferir l’opció d’itinerari B als
estudiants a temps parcial. S’ha parlat amb la Facultat de Turisme i la idea és
consensuar unes directrius úniques per ambdues Facultats, directrius que es
començaran a elaborar al mes de setembre i de les que informarem tot d’una
les tinguem.

-

El curs vinent (2021-22) la Facultat participarà en el programa de tutors
entre iguals. El degà fa una breu explicació del que consisteix aquest
programa.

-

Cerimònies de graduació: El dia 7 d’octubre de 2021 es celebraran les
cerimònies de graduació, tant del curs 2019-20, com del curs 2020-21.
Tindran lloc a l’aula magna de l’edifici Arxiduc. El degà agraeix a l’Escola
d’Hoteleria que, com sempre, cedeix aquest espai per a la seva celebració. La
capacitat màxima de la sala és de 233 persones. Si el nombre d’alumnes
inscrits de les dues promocions és inferior, es farà una única celebració
conjunta a les 19h. Si el nombre d’alumnes inscrits excedeix la capacitat
màxima de la sala, es faran dos torns de celebració: una promoció celebrarà
la cerimònia a les 17h i l’altra a les 19h. Per tema d’aforament i de seguretat
sanitària, la celebració es farà sense familiars dels alumnes (només
estudiants inscrits) i amb una limitació en el nombre de professors convidats.
Així i tot, el degà convida a tots els professors a assistir a l’acte, sempre que
sigui possible per capacitat màxima de la sala. A principis del mes de
setembre s’informarà als estudiants de tots els aspectes envers aquestes
cerimònies.

-

Seus universitàries d’Eivissa i Menorca: El personal d’administració i
serveis de les Seus ens recorden que és important enviar els exàmens amb
dos dies laborals d’anticipació i amb l’annex ben complimentat (on constin
totes les instruccions importants per la realització dels exàmens).

-

Protecció de dades personals i docència virtual: La Delegada de protecció
de dades de la UIB (Caty Pou) ens ha enviat un comunicat respecte a la
protecció de dades personals i docència virtual. És important que tots els
professors ho llegeixin i coneguin. Als alumnes també se’ls informa quan es
matriculen i han d’acceptar els consentiments. El degà recorda que és oportú
que el professor publiqui aquesta informació a l’aula digital de la seva
assignatura, sobre tot les condicions en les que l’alumne pot fer ús dels
nostres materials i no en facin un ús indegut. Qualsevol professor que tingui
un problema en aquest sentit, està legitimat per posar-ho en coneixement
d’assessoria jurídica de la Universitat.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost pel 2021 de la
Facultat d’Economia i Empresa.
El Degà presenta la proposta del pressupost pel 2021 i comenta les diferents
partides incloses, amb el detall del que hi ha darrere cada partida.
Queda aprovat per unanimitat.
Paula Aguiló comenta un problema que va tenir amb l’equipament tecnològic
de les aules: si no està encès el projector de diapositives no funciona el so de
les videoconferències per zoom. Demana si hi ha possibilitat de que es
desvinculi el so del projector. El Degà contesta que ho comentarà amb el CTI
per veure les possibilitats que hi ha.
4. Assumptes de tràmit
No n’hi ha
5. Precs i preguntes
Javier Capó suggereix si es poden fer uns rètols de “no molestar” per posar a
la porta del despatx quan es fa una classe online, com sap que es fa a altres
Facultats. El degà comenta que s’estudiarà aquesta possibilitat.
No hi ha més precs i preguntes.
El Degà agraeix a tot el seu equip i a tots els professors la feina feta durant tot
el curs.
La sessió finalitza a les 12:51 minuts, aproximadament.

