
  

Acta de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Universitari de Terrassa

Núm. de la sessió: 3/2021
Data: 14 de setembre de 2021
Horari: de 13 h a 14 h
Lloc: Virtual plataforma Teams 

Hi assisteixen: 

Sr.    Josep Forn President del Consell  
Sr.    Alfons Freixes Representant de l'EUNCET Business School 
Sr.    David González Representant de l'ESEIAAT
Sra.  Mireia Pacheco Representant de la FOOT 
Sr.    David Sánchez Representant del CITM
Sr.    Marc López Representant d'ESCAC
Sra.  Montse Comellas Representant de l'EUIT 
Sra.  Esther López Representant del Servei d’Universitats
Sra.  Anna Puig Representant del Servei d’Universitats
Sra.  Cesca Sicilia Secretària del Consell 

S’excusen: 

Sr.    David González Representant de l'ESEIAAT
Sra.  Cristina Estrada Representant del Campus Universitari MútuaTerrassa 

Ordre del dia 

1r  - Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2n - Inici de curs 
4t  - Torn obert de paraules

Obre  la  sessió  el  president  del  Consell  Universitari,  Josep  Forn,  que  dona  la  benvinguda  i  agraeix

l'assistència. 

1r - Aprovació de l'acta de la sessió anterior. S'aprova, sense cap aportació. 

2n - Inici de curs.

El president dona les gràcies pel gran esforç que ha estat recuperar la presencialitat, un pas endavant per a

recuperar la normalitat. Passa la paraula a les persones representants dels centres per tal que comentin la

situació i funcionament d'aquest inici de curs. 

David Sánchez: Han fet les sessions de benvinguda per a l'estudiantat de nou accés i comencen les classes

la setmana vinent. No tenen problemes d'espais per a encabir el 70% i els grups més grans es farà al 50%

de presencialitat. Tenen algun cas puntual en què separen el grup en dues aules. Tenen previst el retorn a

presencialitat total. Tots els graus del CITM han incrementat el nombre d'alumnes matriculats. 
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Mireia  Pacheco:  Han començat  les classes amb l'alumnat  del  pla  d'estudis  20-20,  el  dia  13 i  el  dia  6

d'octubre  començarà  el  del  pla  d'estudis  2009.  Estan  funcionant  amb  aforament  del  70%  i  els  grups

nombrosos els han encabit a l'auditori del CUV. Tota la formació és presencial.  

Han cobert totes les places, en primera assignació han arribat al 70% i en segona i tercera opció ompliran

totes les places. També han omplert les places de màster.

Alfons Freixes: La setmana passada els alumnes de nou accés ja van tenir les jornades de benvinguda i els

seminaris, els de nou accés ja estan incorporats. Al Campus Terrassa comencen classes el 20 de setembre i

al Campus Barcelona el dia 17. Han cobert tota l'oferta, tenen 300 estudiants de nou accés, s’han vist els

obligats a doblar espais a Barcelona i a fer obres a Terrassa. Han perdut l'aula magna, però l'han reconvertit

en un espai polivalent i han obert un parell d'aules més, també han obert 1-2 grups a Vapor Universitari, on

aniran els alumnes que vulguin. 

Han iniciat un procés de transformació digital, un canvi total de sistemes de digitalització de procediments i

processos, per a donar millor funcionalitat a l'alumnat, professorat i personal d'administració i serveis.  Han

contractat  professors,  però  els  hi  falten  més,  sobretot  d'economia  i  del  grau  d'esport  (de  la  branca

d'enginyeria). Es troben en un procés d'expansió i aquest període de 6 mesos fins al gener-febrer serà clau. 

S'incorpora la Montse Comellas, directora de l'EUIT. 

Marc López: Una part de l’alumnat va començar les classes el dia 6 i aquesta setmana s'han incorporat la

resta d'alumnat de grau i alguns de màster, la setmana vinent el total de l'alumnat. Tenen un 100% de

presencialitat  i  amb  tots  els  espais  plens,  tant  de  la  Farinera  com  de  Vapor  Universitari.  Està  en

representació d'ESCAC i ESCODI i informa que aquest curs no s'ha pogut oferir el primer curs de Comerç per

manca de demanda, però es mantenen els estudiants actuals fins a finalitzar el grau. Tenen manca d'espais i

han arribat a un acord amb la FIAC per a fer servir les aules al matí per a classes de l'ESCODI. Han rebut la

normativa COVID de la UB i l'estan aplicant. 

Montse Comellas: La matrícula ha anat bé, a Infermeria tenen 180 alumnes de nou accés i a Teràpia encara

no han tancat matrícula (tanquen a finals d'octubre), però estaran al voltant dels 40-42 alumnes. Estan

aplicant el 70% d'aforament tot i que les directrius de la UAB són del 70% de la universitat, ho apliquen per

aula.  Faran docència híbrida a partir del dia 20, ara estan en virtual. 

Han posat en marxa els nous espais de simulació al C/Independència per a fer els teòric-pràctic que feien a

l'Hospital de Terrassa. A l'octubre faran la inauguració dels espais i convidaran al grup.  

3r - Informacions del servei d'Universitats

Pren la paraula el president i exposa les activitats previstes del servei: 

- L'any 2022 la Fira Modernista rememorarà la col·locació de la primera pedra de l'Escola d'Enginyers i es

dedicarà al món universitari,  al canvi social d'inicis de segle amb la presència de la universitat. Convida a
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participar-hi i a formar part d'aquesta Fira Modernista, demana propostes d’activitats i ofereix el suport del

servei per a portar-les a terme, també  informa que el servei està preparant tot un seguit d’activitats que us

farem arribar. 

- L'any 2022 tindrà lloc la Jornada del Congrés Dones, Ciència i Tecnologia, s’estan iniciant les tasques de

preparació  d’aquesta Jornada, demana aportacions i participació. 

- Es va posar en marxa una enquesta adreçada a la comunitat universitària per a tenir informació sobre el

Campus, en aquests moments hi ha un centenar de respostes i demana suport per tal d'arribar al màxim

possible de persones.

- El programa Voluntariat i llengua del Centre de Normalització Lingüística fa acompanyament a professorat i

estudiantat per tal que s'expressin en català. Demanen persones voluntàries per a incorporar-se al programa

de  parelles  lingüístiques,  on  una persona  que  domina  el  català  acompanya  d'una  manera  informal  en

l'aprenentatge del català, és una bona manera d'integració. Farem arribar informació de tots els programes

del Centre de Normalització Lingüística.  

- Informa de les visites als centres del Campus Terrassa que farà la nova cap del servei per a conèixer les

necessitats del centres i tenir un contacte directe.  

- Exposició itinerant d'informació dels centres de Campus, consta de 7 plafons amb informació de les escoles

que es portarà a tots els centres de secundària de la ciutat. 

- Beques de recerca, està pendent de publicació al BOPB la convocatòria amb les noves bases. El termini de

presentació de sol·licituds serà fins al 31 d'octubre i l'import destinat enguany és al voltant dels 16.000

euros. 

 

- Del 12 al 21 de novembre tindrà lloc la Setmana de la Ciència que organitza la FCRI i també s'organitza la

Terrassa Cooperativa per fer arribar a l'estudiantat les opcions d'emprenedoria i economia social per a posar

en marxa projectes i l'assessorament que els hi ofereix l'Ajuntament.

- Aquest curs se celebra el 10è Aniversari de la Mostra del Coneixement programa per a donar a conèixer el

Campus als centres de secundària. 

- L'Associació de Veïns de Cementiri Vell  ha demanat una millor vinculació amb el Campus Universitari i  una

Ruta per conèixer què es fa al Campus. Aquesta ruta també estarà disponible al servei de Turisme per a

demandes i es programarà per Fira Modernista. 
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Marc López pregunta sobre els cursos de Gent Gran de la UPC, per a veure si es pot muntar un temari

específic. 

Josep Forn respon que sí que funcionen i que és una formació molt generalista. El cinema és una temàtica

que s'ha començat a introduir amb història del cinema, però es pot ampliar. Facilitarem el contacte amb la

Diplomatura per a veure si es pot incorporar algun contingut al segon quadrimestre. Els tallers que es van

fer a l'estiu per a joves sobre cinema, impartits per professorat de l'ESCAC, van funcionar molt bé i s'ha de

veure com es pot ampliar al col·lectiu de gent gran. 

4t- Torn obert de paraules

Mireia Pacheco pregunta per les dates de la Mostra del Coneixement. L'Anna Puig respon que són activitats

que es fan al llarg del curs i que aquest any fem els 10 anys. Farem un acte festiu per a celebrar-ho, en

funció de la situació sanitària i serà una activitat de contacte amb els equips directius, ponents i centres de

Campus. També us farem arribar el dossier per tal que feu propostes i incorporacions d'activitats. 

L'Anna Puig diu que esperem que la pròxima trobada, la podem fer presencial i  demana fer l'esforç de

retrobar-nos. Per tal de trobar el dia i hora que sigui millor per a tothom es decideix fer un Doodle per a

concretar la reunió del mes de novembre. 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
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