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Acta de reunió de la Comissió d’Avaluació Acadèmica del Professorat 
 
Núm. de sessió: 4 
Data: 21 de febrer de 2018 
En sessió on line 
 
Membres. Assistències 
 

Xavier Roca El Director que actua com a president/a 
de la CAAP.  Hi assisteix 

Pilar Cortés La Secretària Acadèmica que actua 
com  secretària de la Comissió.  Hi assisteix 

Dani Garcia Sotsdirector/ra Cap d’Estudis de 
Grau/Màster  Hi assisteix 

Jorge Macanás Sotsdirector de Qualitat  Hi assisteix 
Josep Mª Canal Coordinador d’Estudis de Grau  Hi assisteix 
Francisco Bermúdez Coordinador d’Estudis de Grau  Hi assisteix 

Beatriz Amante Representat del professorat membres 
de la Comissió Permanent.  Hi assisteix 

Núria Forcada Representat del professorat membres 
de la Comissió Permanent.  Hi assisteix 

Alfredo Vellido Representat del professorat membres 
de la Comissió Permanent.  Hi assisteix 

Pau Maza Delegat de curs de Grau  Hi assisteix 
 
Ordre del dia 
 

1. Informe de vinculació del professor Francesc Vallverdú Bayés 
 
Desenvolupament i acords de la sessió 
 

1. Informe de vinculació del professor Francesc Vallverdú Bayés 

El 21 de febrer de 2018 es va enviar un correu electrònic als membres de la Comissió en els termes 
següents: 

Benvolgudes/Benvolguts, 

El Servei de Personal de la UPC ens demana conformitat a la sol·licitud del professor Francesc 
Vallverdú Bayés del Departament de Teoria i Senyal de la Comunicació, de  vinculació a l'ESEIAAT. 

El professor Vallverdú és: 

• Interlocutor del Departament amb l'Escola 
• Coordinador de la Comissió Acadèmica del Grau de Sistemes Audiovisuals, a proposta del 

director 

Com estableix el reglament de la CAAP, és aquesta comissió la que ha de fer la proposta 
d'acceptació de la vinculació a la Comissió Permanent, que és la que ho aprova.  La propera 
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Comissió Permanent serà el proper dimecres 28 de febrer. Donat que aquesta vinculació s'hauria 
d'aprovar en aquesta CP, proposem fer-vos la consulta via e-mail. 

La proposta que us presentem i que serà la que haurà d’aprovar la Comissió Permanent és:  

“La Comissió Permanent nº 23, reunida el 28 de febrer de 2018, està d’acord que el 
professor FRANCESC VALLVERDÚ BAYÉS es vinculi a l’Escola Superior d’Enginyeries 
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa” 

Us agrairíem que ens responguéssiu aquest correu el més aviat possible dient si esteu d'acord amb 
la proposta. 

Van respondre tots els membres de la Comissió i per unanimitat van estar d’acord amb la proposta 
presentada. 

 
 
 Pilar Cortés      Vist i plau 
 Xavier Roca 
 
 
 
 


