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Acta de reunió de la Comissió d’Avaluació Acadèmica del Professorat 
 
Núm. de sessió: 11 
Data: 6 de maig de 2019.  
Hora de començament: 12:25 h.  
Hora d’acabament: 13:15 h 
Lloc: Sala de Reunions de direcció (TR1)   
 
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  Excusat 
Jorge Macanás Sotsdirector de Qualitat  Excusat 
Francisco Bermúdez Coordinadora d’Estudis de Grau  Excusat  
Montserrat Sánchez  Coordinador d’Estudis de Grau  Hi assisteix 
Rita Maria Planas Coordinadora d’Estudis de Màster  Hi assisteix 
Miquel Sureda Coordinadora d’Estudis de Màster  Excusat 

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

Gustavo Raush Representat del professorat membres de la 
Comissió Permanent.  Hi assisteix 

Alfredo Vellido Representat del professorat membres de la 
Comissió Permanent.  Excusat 

Pau Maza Delegat de curs de Grau No hi assisteix 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Benvinguda als nous membres de la Comissió 
3. Emissió d'informes PDI temporal, sotmesos a avaluació prèvia a la renovació dels contractes: 

Garcia Melendo, Enrique José   Lector 
Ortega, Enrique    Lectora 
 

Desenvolupament i acords de la sessió 
 

1. Aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta per consens. 

2. Benvinguda als nous membres de la Comissió 
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La Secretària Pilar Cortés presenta als nous membres de la Comissió d’Avaluació Acadèmica del Professorat, 
que ho són en fer-se les eleccions de les vacant a aquesta comissió.  
Els nous membres són: Montserrat Sánchez, com a representats dels Coordinadors de grau, Rita Mª Planas i 
Miquel Sureda, com a representats dels Coordinadors de màster, i Gustavo Raush, com a representant del 
professorat membre de la Comissió Permanent. 
Se’ls dona la benvinguda i se’ls comenta breument les funcions, responsabilitats i tasques que els hi 
correspon. 
 

3. Emissió d'informes PDI temporal, sotmesos a avaluació prèvia a la renovació dels contractes: 

Garcia Melendo, Enrique José  Lector 
Ortega, Enrique    Lectora 

Ho presenta la Secretària Acadèmica, Pilar Cortés. 
Informa que s’ha rebut un correu de la GPAC demanant que l’Escola emeti un informe dels professors lectors: 
ENRIQUE JOSÉ GARCIA MELENDO i ENRIQUE ORTEGA, ambdós del Departament de Física, per a la renovació 
del seu contracte com a professorat lector durant un període de dos anys.  

La valoració ha de ser dels dos cursos anteriors, corresponents al període en el qual aquest professorat ha 
tingut la categoria de professorat lecto, cursos 2017-18 i 2018-19. 

Presenta la docència que aquest professorat ha impartit en l’ESEIAAT durant el curs 2017-18, estretes de 
l’activitat acadèmica que consta a la base de dades de la UPC, indicant que, en la mateixa base de dades,  no 
es disposen de les dades del curs 2018-19. No obstant, en el cas del professor Enrique Ortega s’analitza la 
seva dedicació en el curs anterior 2016-17 i del professor Enrique Garcia Melendo, donat que no va fer classe 
en el curs 2016-17, s’ha esbrinat la docència que aquest professor ha fet a l’Escola en el curs 2017-18. 

Ambdós professors presenten una càrrega docent adequada. 

Indica que l’informe consisteix en fer una valoració de l’activitat docent i de recerca, si escau, duta a terme 
per la persona avaluada, posant una creueta en: Molt d’acord, D’acord, En desacord o No correspon. 

S’ha buscat, per aquest professorat, si existia alguna documentació en la qual es constatés de forma fefaent 
algun aspecte que pogués plantejar emetre un informe “En desacord”. No ha estat el cas. 

Es passa a presentar la dedicació docent de cada professor i professora així com aquelles accions destacades 
de cadascun d’ells que poguessin portar a proposar un informe “Molt d’acord” 

Professor ENRIQUE JOSÉ GARCIA MELENDO 

La proposta de la CAAP és: 

Valoració de l’activitat docent: Molt d’acord. 

Valoració de l’activitat de recerca: No correspon a aquesta unitat, ja que no es disposa d’informació 
acurada sobre l’evolució investigadora d’aquest professor. 

Professor ENRIQUE ORTEGA 

La proposta de la CAAP és: 

Valoració de l’activitat docent: Molt d’acord. 

Valoració de l’activitat de recerca: No correspon a aquesta unitat, ja que no es disposa d’informació 
acurada sobre l’evolució investigadora d’aquest professor. 
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 Pilar Cortés      Vist i plau 
 Xavier Roca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


