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1. Introducció 

 

L’article 24 del Reglament d’organització i funcionament de la Facultat de Nàutica 
de Barcelona (Acord núm. 116/2013 del Consell de Govern), preveu que el degà 
elabora l’informe anual de gestió de l’FNB que ha de ser sancionat per la Junta de 
Facultat. 

L’informe de gestió no pretén ser el recopilatori de l’activitat de la Facultat de 
Nàutica de Barcelona, que ja es reflexa en la memòria anual del centre, sinó la 
rendició de comptes de l’activitat institucional desenvolupada. 

 

 

2. L’Equip Directiu 

 

L’any 2020 començà amb el següent Equip Directiu: 

Degà: Agustí Martin i Mallofré 

Vicedegana Cap d’Estudis : Montserrat Vela del Olmo 

Vicedegà de Relacions Internacionals i Recerca: Manel Grifoll Colls 

Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat: Rosa Mª Fernández Cantí  

Vicedegà de Promoció i Relacions Institucionals: Juan Antonio Moreno Martínez  

Secretari Acadèmic: Ramon Grau Mur 

Cap de la UTGAN: Anna Xalabarder Voltas 

 

L’any 2020 serà per sempre més l’any del coronavirus. No l'oblidarem mai. Poques 
coses més han passat que puguin fer-li ombra. La vida tal com la coneixíem ens va 
canviar d’un dia a l’altre. Les primeres reunions amb el rectorat i directors/degans 
de centres de la UPC, les constants normes del PROCICAT, prenent mesures, 
protocols i consells per protegir-nos de la pandèmia. Reunions freqüents amb 
l’equip, coordinadors de graus i màsters, amb la comunitat de la FNB. Tot de forma 
telemàtica i aprenent a preparar les classes i altres activitats docents no 
presencials, les reunions internes i externes, la mobilitat, els certificats de 
vinculació i d’autoresponsabilitat, en definitiva un repte que ens va portar a acabar 
l’any amb una total incertesa de com seria el futur. 

A finals del 2019 auguràvem un bon 2020, encara carregat d’activitats 
programades dels 250 aniversari de la nostra facultat. 

Començarem les classes el mes de gener  amb total normalitat i va ser e 3 de febrer 
on el rector ens va confirmar que degut al augment dels casos de coronavirus a 
Catalunya, estaven en permanent contacte amb Cat-Salud. No calia prendre cap 
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mesura d’excepcionalitat. 

Per la importància que han tingut aquests fets a la nostra comunitat, a continuació 
es relacionen en ordre cronològic els principals comunicats del rectorat i que 
després es comunicaren a tota la comunitat de la FNB: 

 

El 2020.03.09 Protocol d'actuació de la UPC davant l'activació de l'alerta sanitària 
pel COVID-19 

 

El rector Francesc Torres va fer públic, el 9 de març, el Protocol d'actuació de la 
UPC davant l'activació d'alerta sanitària per coronavirus (COVID-19). El document 
estava en revisió permanent en funció de l'evolució de l'emergència i de la 
informació de què es disposi sobre la malaltia, així com de les instruccions que es 
rebin de les autoritats competents. 

El protocol especifica les línies generals d'actuació, així com aquelles activitats 
acadèmiques i extraacadèmiques que queden suspeses temporalment a la UPC com 
a conseqüència de la situació d'alerta. El document proporciona indicacions sobre 
els desplaçaments de la comunitat i descriu com actuar en el cas que es detectés 
algun cas de COVID-19 a la Universitat. 

 

2020.03.10 Comunicat als estudiants 'outgoing' 

 

El vicerector de Política Internacional va emetre un comunicat dirigit als estudiants 
que es trobaven realitzant algun programa de mobilitat, aconsellant que se 
segueixin les directrius que marquin les autoritats de el país de destinació i la 
institució on estudien. 

 

2020.03.12 La UPC suspèn les activitats lectives presencials durant 15 dies 
prorrogables 

 

La UPC ha suspès la seva activitat lectiva presencial per als propers 15 dies. La 
suspensió és prorrogable en funció de la situació d'emergència de salut pública i de 
les indicacions que traslladi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

La suspensió de les activitats lectives presencials està acompanyada d'una sèrie de 
mesures extraordinàries dirigides a minimitzar les conseqüències d'aquesta situació 
sobre el desenvolupament de el curs acadèmic. Afecta classes, aules d'estudis, 
aules informàtiques, biblioteques i espais similars de la Universitat. Tant el Personal 
Docent i Investigador com el personal d'administració i serveis continuarà treballant 
en el marc que vagin dictaminant les autoritats d'acord amb els protocols 
establerts. 

En aquest marc, s'ha previst introduir alternatives docents i flexibilitat per garantir 
que la docència es duu a terme amb mitjans no presencials, com els campus virtuals 



 
4 

i intranets docents. Les mesures excepcionals previstes contemplen la suspensió 
de les activitats d'avaluació presencials. Els centres informaran dels mecanismes 
d'avaluació alternatius. 

De totes aquestes adaptacions a la situació s'informarà als estudiants. 

El calendari acadèmic previsiblement es veurà modificat i es posarà a l'abast del 
Personal Docent i Investigador les eines de suport per minimitzar l'impacte de la 
suspensió de l'activitat. 

 

2020.03.14 Comunicat de rector i la Gerència de la UPC en relació a l'estat d'alarma 
provocat per la pandèmia per COVID-19 

 

Pel que fa a l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol, la Universitat Politècnica 
de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) comunica les següents actuacions excepcionals 
per als propers 15 dies, prorrogables. 

Amb caràcter general, a partir de dilluns, 16 de març, el PAS i el PDI de la UPC 
realitzarà el seu treball majoritàriament mitjançant teletreball, excepte els serveis 
mínims que comunicarà Gerència. S'ha d'evitar, en la mesura del possible, el 
desplaçament a qualsevol campus de la UPC. 

L'organització del teletreball estarà coordinada per les direccions acadèmiques i les 
direccions de serveis. 

Els edificis i instal·lacions de la UPC romandran tancats fins a nova instrucció, 
excepte el Vèrtex i el Rectorat 

Mitjançant els canals habituals s'oferiran les instruccions específiques per a la bona 
gestió d'aquestes mesures. 

El canal permanent de comunicació serà el portal web de la Universitat: 
www.upc.edu 

Segueix obert la bústia per a consultes: info.coronavirus@upc.edu 

 

2020.03.16 Instrucció per comunicar casos de positius o d'aïllament per COVID-19 

 

La Gerència ha publicat la Instrucció de criteris de comunicació de positius o 
aïllament per COVID-19 a la Universitat, perquè les persones de la comunitat 
universitària que hagin pogut estar exposades a virus informin a la institució, amb 
l'objectiu de poder avaluar l'impacte de la crisi a la UPC. 

 

2020.03.08 Imatge Potcast Epicentre es posen a disposició eines de suport a la 
docència no presencial 

 

Al butlletí de notícies 'Epicentre', l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) publica 
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eines, exemples, vídeos i podcasts per oferir suport a professorat de la UPC en el 
pas a la docència no presencial. 

 

2020.03.19 Comunicat de rector a l'estudiantat 

 

Estimades, estimats, 

En primer lloc, m'agradaria desitjar que vosaltres i les vostres persones estimades 
estigueu bé de salut. 

Davant les incerteses que l'estat d'alarma per coronavirus ha creat, m'agradaria 
dirigir-me a vosaltres per donar-vos les gràcies per la col·laboració i comprensió en 
aquests dies que estem vivint. La nostra comunitat s'està bolcant sense defallir per 
fer possible que tingueu les eines per al seguiment d'aquest curs i per solucionar 
els reptes que, el més segur, ens aniran sorgint en el camí. 

Les indicacions i la informació per fer front a aquesta situació d'excepcionalitat les 
anireu rebent des dels vostres centres, principalment del vostre professorat que, 
en conjunt, s'està adaptant a la nova situació en un temps rècord. En aquest sentit, 
també des del rectorat ens posem a la vostra disposició per a qualsevol necessitat. 
Sabem que estàs en una etapa clau de la seva vida i estem treballant per oferir-
vos el millor servei possible. Farem el possible per tenir una comunicació fluïda i 
constant amb vosaltres. Estem treballant de forma totalment coordinada amb els 
responsables dels vostres centres perquè així sigui. 

Quan parlem de la UPC com a universitat compromesa, ara més que mai, ho fem 
gràcies a la qualitat professional i humana de la nostra comunitat. Estic molt 
orgullós que formeu part, que estigueu atents als reptes de la societat i que doneu 
el millor de vosaltres també en circumstàncies adverses. La comunitat de la UPC 
estarà a l'altura de les vostres expectatives. 

 

Salutacions cordials, 

 

Francesc Torres 

Rector 

 

2020.03.21 Directrius sobre la restricció d'accés als edificis 

 

La Instrucció de Gerència de data 21 de març de 2020 respecte l'accés als edificis 
davant l'emergència sanitària decretada per coronavirus COVID-19 estableix les 
directrius per a restringir amb màxim rigor possible els accessos als edificis per 
assolir els objectius de les mesures de l' estat d'alarma, a el temps facilitar els 
processos de neteja intensiva i desinfecció dels diferents espais. 
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2020.03.29 Comunicat conjunt de rector i el gerent a l'PDI i a el PAS de la UPC en 
relació a l'aprovació de l'RD 10/2020 de 29 de març 

 

Arran de l'aprovació per part de Consell de Ministres extraordinari de Reial Decret 
Llei que regula les restriccions de mobilitat de el 30 de març a el 9 d'abril i el permís 
retribuït recuperable per a les persones treballadores dels serveis no essencials, el 
rector i el gerent de la UPC emeten un comunicat conjunt dirigit a l'PDI i el PAS de 
la Universitat per informar que, d'acord amb la instrucció de el rector de el passat 
14 de març, el personal de la Universitat continuarà realitzant les seves tasques 
laborals de forma no presencial. 

 

2020.05.15 Publicació de recomanacions per dur a terme proves d'avaluació 
virtuals inclusives 

 

Es publica un document de recomanacions per dur a terme proves d'avaluació 
virtuals inclusives, que recull els criteris d'inclusió i llistat de possibles situacions 
per a l’estudiantat amb necessitats educatives especials, elaborat de forma 
conjunta per les Oficines d'Inclusió de les Universitats Catalanes. 

 

2020.05.15 Publicació de el Pla de desconfinament de la UPC i de el portal COVID-
19 

 

Es publica al web el Pla de desconfinamient i de reactivació progressiva de l'activitat 
en els diferents campus de la UPC (en català), aprovat el 14 de maig pel Consell 
de Govern. Un full de ruta que es planteja en quatre fases i que s'adaptarà a 
l'evolució de la pandèmia i a les instruccions de les autoritats competents. El gerent 
de la UPC, Xavier Massó, especifica en aquesta entrevista que el pla per a la 
reactivació de l'activitat "s'anirà reescrivint en funció de l'evolució de la pandèmia". 

 

2020.05.08 La UPC entra a la fase 1 de la desescalada 

 

Des del 18 de maig, tots els campus de la UPC, a l'igual que els de la resta 
d'universitats catalanes, passen a poder realitzar les activitats previstes en la Fase 
1 de el Pla de desconfinament, segons l'Ordre Ministerial publicada el 16 de maig 
pel Ministeri de Sanitat. L'activitat segueix sent no presencial amb caràcter general, 
l'accés és restringit i prèvia sol·licitud i està reservat a serveis crítics i algunes 
activitats de recerca i els serveis cientificotècnics amb limitacions d'accés i de 
capacitat. Informació ampliada al portal COVID-19. 
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2020.06.05 Comunicat del gerent de la UPC, Xavier Massó, per al PDI i el PAS amb 
motiu de l'entrada en la fase 2 

 

El dia 5 de juny, el gerent de la UPC, Xavier Massó, emet un comunicat dirigit a 
l'PDI i el PAS per explicar la reactivació de l'activitat en la Universitat davant el nou 
context de desescalada en què tots els Campus de la UPC passen a la Fase 2 de el 
Pla de desconfinament dictat per part de les autoritats. 

 

10/06/20 Instrucció de Gerència per al PAS respecte a l'organització dels serveis 
per a la Fase 3 

 

Es publica, amb data de 10 de juny, una instrucció de Gerència dirigida a el PAS en 
relació a l'organització dels serveis en el marc de el Pla de desconfinament i de 
reactivació progressiva de l'activitat per a la Fase 3. 

 

19/06/20 La UPC reprèn la normalitat 

 

La UPC reprèn la normalitat des del 19 de juny. En aquesta fase, es preveu que 
s'acabin les restriccions socials i econòmiques, i que es mantingui la vigilància 
epidemiològica, la capacitat reforçada de el sistema sanitari i l'autoprotecció de la 
ciutadania. En el cas de la UPC, de moment, estan vigents les mesures i instruccions 
determinades per aquesta fase i es treballa per definir plans d'actuació per a aquest 
nou escenari. 

La pandèmia de la COVID-19 obliga a aplicar canvis en la gestió d'edificis i 
equipaments. L'objectiu és mantenir la UPC com un espai protegit i segur amb la 
col·laboració de tots. Més informació al portal COVID-19. 

Amb aquest motiu, el gerent de la UPC, Xavier Massó, en un 'Fil de Gerència' dirigit 
a la comunitat de el PAS, fa referència a la represa de l'activitat a la Universitat, en 
part presencial. 

 

2020.09.09 La UPC aprova un paquet de noves mesures per garantir la seguretat 
en l'inici de curs 

 

Les noves mesures complementen les aprovades pel Consell de Govern de el 2 de 
juliol a la fase de represa de el pla de desconfinament i han estat aprovades per la 
Comissió Permanent de Consell de Govern, reunida telemàticament el 8 de 
setembre. 
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2020.11.25 Prorrogades fins a nou avís les mesures adoptades en relació a la 
docència presencial 

 

Les mesures vigents des del 13 d'octubre en relació a la docència, es prorroguen 
fins a nou avís, atenent les noves indicacions de la Generalitat de Catalunya 
(RESOLUCIÓ SLT / 2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya). Des del 23 de 
novembre, les biblioteques estan obertes de 10 h a 14 h amb reserva prèvia d'un 
lloc d'estudi i a partir del dia 30 s'ampliaran els horaris. 

L’equip de Direcció de la Facultat de Nàutica, va anar exposant en cada moment 
mitjançant les reunions de Juntes de Facultat i Comissions Permanents, totes i cada 
una de les mesures adoptades: De la mateixa forma es va anar informant als 
diferents col·lectius del centre sobre les mesures i formes d’actuació. Gestió 
Acadèmica, Gestió Econòmica, Centre de Càlcul, Consergeria, Serveis de Neteja 
varen re-organitzar-se per complir i atendre els serveis corresponents. 

Vàrem haver d’adaptar la facultat a les noves mesures: senyalització identificació, 
col·locació de gel hidroalcohòlic, subministrament de mascaretes, etc.  

Va caldre comprovar totes les aules per garantir el número adequat d’estudiants, 
marcant les taules a no utilitzar. Es varen instal·lar a la majoria d’aules sistemes 
de càmeres i micròfons per poder impartir les classes des de les mateixes aules. 

I entre altres activitats vàrem començar a complimentar un registre dels casos 
covid i/o contactes estrets. 

Tota aquesta situació va comportar un neguit en tota la comunitat de la FNB i una 
arribada de tot tipus de preguntes, sobre dubtes i interrogants.  

Aquesta situació va deixar paralitzada gran part de les activitats que hi havia 
planificades per l’any 2020, molt especialment en els que calien de presencialitat. 
En cap moment vàrem deixar d’impartir les classes teòriques, primer de forma 
presencial i més tard no presencial. Les pràctiques es varen continuar impartint als 
laboratoris, tallers i simuladors. A mesura que vàrem poder, organitzarem les 
jornades de portes obertes i d’acollida en format no presencial. No poguérem 
participar al Forma’t al port, participació ala Saló Nàutic, a la Fira Nàutica de Marina 
Badalona - Inicia’t. 

Totes les reunions amb entitats externes es varen celebrar de forma no presencial 
(Consell Rector del Port de Barcelona, Comitè del Benestar del Port de Barcelona, 
Consell Acadèmic Escola Europea i Barcelona Clúster Nàutic) 

Malgrat la pandèmia, la Facultat de Nàutica de Barcelona segueix amb els seus 
reptes per aconseguir la seva millora continua, sent els més importants: 

 Donar continuïtat al seu Pla Estratègic, enfortint els llaços amb les entitats 
externes. Formació del Grup Assessor Extern. 

 Preparació per la visita externa d’acreditació de les titulacions de Màster 
Universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes i 
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Màster Universitari en Navegació i Gestió del Transport Marítim. 

 Continuar treballant per fer els estudis més atractius i de qualitat, si cal 
buscant noves fórmules. 

 Aconseguir una millor internacionalització dels nostres estudis, augmentant 
el nombre d’acords signats amb institucions d’altres països, ja siguin 
Erasmus, dobles titulacions, etc. 

 Treballar per la millora de la qualitat fent un seguiment dels objectius i 
indicadors. 

 Treballar conjuntament amb les altres escoles de nàutica de l’Estat per 
aconseguir les millores normatives relatives a les titulacions professionals 

 Continuar treballant amb l’acostament amb les empreses del sector 
marítim-portuari. 

 

 

3. Vicedeganat Cap d’Estudis 

 

3.1  Titulacions i estudis 

 

3.1.1  Seguiment dels Màsters semipresencials 

 

Durant aquest any hem fet un seguiment especial del Màster en Nàutica i Gestió 
del Transport Marítim i del Màster en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques 
Marítimes per preparar el  procés d’acreditació d’aquests Màsters per part de l’AQU 
que va tenir lloc el dies 22 i 23 de juliol de 2020 de manera telemàtica. 

En aquest sentit les accions fetes per a professors/res i estudiants han estat: 

- Reunions amb professors per al seguiment de les classes: 15 de gener de 
2020,  2 de juliol de 2020,  23 de setembre de 2020. 

- Reunió professors dia 23 de setembre de 2020: Preparació nou curs, realitat 
dels estudiants que no podran venir a les sessions presencials ni als 
exàmens, etc. 

- Reunió de preparació de la visita d’acreditació: Amb el Comitè d’avaluació 
interna (17 de juliol de 2020) i amb els estudiants (16 de juliol de 2020). 

- Reunió d’estudiants de Màster MGOIEM: 18 de maig de 2020. 

- Reunió d’estudiants de Màster MUNGTM: 22 de maig de 2020. 
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3.1.2  Modificació Normativa Acadèmica 

 

S’ha modificat la normativa acadèmica el que fa als blocs curriculars dels estudis 
de grau.  Fins aquesta modificació, per realitzar la lectura del TFG era necessari 
haver superat totes les assignatures de la titulació, després de passar per la 
Comissió d’Avaluació Curricular. En alguns casos, hi havia estudiants que enllestien 
el TFG abans de finalitzar les pràctiques externes (per circumstàncies diverses, com 
ara dates d’embarcament, etc.) i es trobaven amb la situació de que havien 
d’esperar a acabar les pràctiques i tancar el bloc curricular BC2 abans de poder 
dipositar i defensar el TFG (BC3), la qual cosa es podia allargar mesos en el pitjor 
cas. Una altra raó va ser que, si es dona el cas, no podien tramitar els certificats 
dels cursos d’especialitat i tenien dificultats per embarcar-se. 

La proposta va ser una petita modificació per tal que en els Graus de Nàutica i 
Transport Marítim, les assignatures de Q8 que són “Pràctiques Externes” o bé les 
que formen la menció 2 (Negoci Marítim i Logística Portuària en el cas de GNTM o 
Electrotècnia Marina en el cas de GTM) formin un bloc curricular apart, diferent de 
la resta de les assignatures i del TFG. 

La proposta va ser aprovada en la Junta de Facultat del 17/7/2020. Es pot trobar 
l’acord a: 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/docs/Acord%20de%20Junta%20de%
20Facultat%2013-2020%20-
%20Modificaci%C3%B3%20de%20la%20Normativa%20acad%C3%A8mica%20d
els%20estudis%20de%20grau%20de%20la%20FNB.pdf 

 

3.1.3  Seguiment de la menció d’Electrotècnia Marina 

 

- Reunió amb els professors de les assignatures de la Menció d’ETO el 10 de 
gener de 2020. 

- Reunió amb els responsables de la UPC per la publicació al BOE i al DOGC 
del pla d’estudis de la titulació: 19 d’octubre de 2021. 

 

3.1.4  Seguiment del Màster en Enginyeria Naval i Oceànica 

 

Preparació de l’acreditació que tindrà lloc a la primavera del 2021:  Reunions amb 
el coordinador i la vicedegana de Qualitat . Constitució del CAI. 

 

3.1.5  Modificació de les memòries de Verificació 

 

S’ha demanat la modificació de les següents memòries de Verificació (Acord de 
Junta 14 d’octubre de 2020) 
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- Grau en Tecnologies Marines amb els canvis: 

 Explicitar en el Verifica que la Menció en Electrotècnia Marina dóna 
accés a la professió d’Oficial Electrotècnic de la Marina Mercant 
ja que fins aquest moment apareixia només com a professió 
relacionada la d’Oficial de Màquines de la Marina Mercant.  

 Afegir la competència transversal de perspectiva de gènere:  
“Conèixer i comprendre, des del propi àmbit de la titulació, les 
desigualtats per raó de sexe i gènere a la societat; Integrar les 
diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el 
disseny de solucions i resolució de problemes.” 

- Màster en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes 
a partir de les millores necessàries trobades partir del procés d’Acreditació 
amb els canvis:  

o Inclusió de la Taula d’Adaptacions amb la llicenciatura (pla d’estudis 
2000), aprovada en Junta de Facultat el 17/07/2020, Acord 12-
2020. 

o Canviar el nom de l’assignatura “Gestió de projectes” per “Tècniques 
avançades de gestió de projectes”. 

o Actualització dels continguts de les assignatures: [Tècniques 
avançades de] Gestió de projectes, Motors tèrmics, Plantes i 
sistemes de vapor, Control avançat de sistemes marins, Electrònica 
avançada del vaixell,. 

o Afegir la competència transversal de perspectiva de gènere:  
“Conèixer i comprendre, des del propi àmbit de la titulació, les 
desigualtats per raó de sexe i gènere a la societat; Integrar les 
diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el 
disseny de solucions i resolució de problemes”. 

- Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  a partir de les 
millores necessàries trobades partir del procés d’Acreditació amb els 
canvis: 

o Inclusió de la Taula d’Adaptacions amb la llicenciatura (pla d’estudis 
2000), aprovada en Junta de Facultat el 17/07/2020, Acord 12-
2020. 

o Posar que l’assignatura “Anglès tècnic marítim i documental” només 
s’imparteix en anglès, no s’imparteix ni en català ni en castellà.  

o Actualització dels continguts de les assignatures: Maniobra avançada 
de vaixells,  Gestió i planificació de la seguretat de la navegació, 
Sistemes Auxiliars i de propulsió, Dinàmica del vaixell. 

o Afegir la competència transversal de perspectiva de gènere:  
“Conèixer i comprendre, des del propi àmbit de la titulació, les 
desigualtats per raó de sexe i gènere a la societat; Integrar les 
diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el 
disseny de solucions i resolució de problemes”. 
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3.1.5  Encàrrec docent 

 

Aprovació, per part de la Junta de Facultat de l’encàrrec docent als departaments 
per al curs 2020/21  (4 de març de 2020 ) i de l’encàrrec docent personalitzat per 
al curs 2020/21 (14 d’octubre de 2020): 
https://www.fnb.upc.edu/intranet/acordsjunta/2020 

 

3.1.6  Reunions amb els representants dels Departaments que tenen 
docència a la Facultat 

 

 21 de febrer de 2020: Presentació i treball sobre l’encàrrec docent per al curs 
2020/21. 

 26 de juny de 2020: Presentació de la proposta d’actuació per al primer 
quadrimestre del curs 2020/21 donades les circumstàncies de la pandèmia. 

 

3.2  Seguiment de les classes no presencials a causa de la pandèmia del 
Covid 19 

 

 Fitxes de les assignatures: Seguiment,  juntament amb els coordinadors 
de les titulacions, de les addendes a les fitxes de les assignatures per 
adaptar-nos a les classes no presencials pel confinament.  Aquestes 
addendes contenen tant, possibles canvis en els continguts com en els 
criteris d’avaluació (abril 2020). Reunió de coordinadors el dia 1 d’abril de 
2020. 

 Exàmens:  Seguiment dels exàmens mitjançant atenea durant el període 
de no presecialitat  (quadrimestre de primavera 2020), en particular en la 
coordinació dels qüestionaris fets amb aquesta plataforma (abril-juny 2020). 

 Beques d’aprenentatge: Coordinació, juntament amb els professor 
responsables i Gestió Econòmica de les sis beques d’aprenentatge 
convocades per la UPC per al primer i segons quadrimestres del curs 2020/21 
(juliol de 2020, desembre de 2020). 

 Hores d’ATP:  Coordinació, juntament amb els Departaments de les  hores 
de ATP addicionals que se’ns va proporcionar com a centre per cobrir hores 
de docència del primer quadrimestre del curs 2020/21.  

 Coordinació de les pràctiques:  Seguiment i coordinació de les classes de 
pràctiques presencials que es realitzen en el període de classes no 
presencials del 15 d’octubre de 2020 fins al final del quadrimestre. 

 Protocol sobre els exàmens parcials presencials: Missatge 29/10/2020. 
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 Reunions amb el vicerector Santiago Gassó: 26/3, 3/4, 16/4, 22/4, 13/5, 
27/5, 18/6 pel seguiment al centre dels diferents aspectes de la docència no 
presencial. 

 

3.3  Estudiants  

 

3.3.1  Convalidacions 

 

A més de les convalidacions automàtiques (d’estudiants que venen, per exemple, 
dels Graus Superiors) s’han estudiat les convalidacions de 15 d’estudiants 
provinents d’altres titulacions que volien convalidar assignatures. Les titulacions 
d’origen de les quals hem estudiat convalidacions són:  Ade (Tecnocampus de 
Terrassa), Graus Eng. Informàtica, Eng. Industrial i Eng. Civil (UPC), Grau en 
Arquitectura Naval (Univ. Cádiz), Ingeniería de Producción (Recife, Brasil), Eng. 
Industrial (Univ. Politècnica de València), Graus en Química i en Ciències del Mar 
(UB), Grau en Informàtica (UAB) i Grau en Sistemes de l’Escola de Bilbao.  

 

3.3.2  Pla d’acollida  

 

 Preparació de l ‘acollida dels estudiants d’aquest curs 2020/21: Es va acordar 
fer la sessió d’acollida en dos dies amb classes de Matemàtiques i Física 
intercalades. 

 Reunió via meet, juntament amb Gestió Acadèmica, amb els nous estudiants 
assignats per donar pautes a l’hora de matricular-se on-line (7, 8 i 9 de 
setembre de 2020). 

 Reunió via meet, per donar la benvinguda als nous estudiants matriculats i 
explicar com seran els primers dies de classe, les mesures preses per la 
Facultat davant de la pandèmia, etc.  ( 16 i 22 de setembre de 2020). 

 Benvinguda presencial als estudiants de la Facultat  visitant tots els grups 
(setmana de setembre de 2020). 

 Jornada d’acollida als nous estudiants de Grau (21 i 23 de setembre de 
2020). 

 

3.3.3  Pla d’acció tutorial  

 

Davant de la necessitat de la tutorització dels nous estudiants de Grau i Màster 
hem realitzat les següents accions: 

 Crida a tots els professors de la FNB  per ser tutors en missatge del dia 6 de 
juliol de 2020. Hi ha hagut 21 respostes, tres de professors que no havien 
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estat abans tutors. 

 Reunió telemàtica de tot els professors-tutors el dia 7 d’octubre de 2020 per 
conèixer-nos i compartir estratègies d’actuació. 

 Realització d’una proposta de presentació comuna per als nous estudiants 
tutoritzats.  Continguts: Normativa bàsica (fase inicial, compensacions, ...), 
com cercar informació a la pàgina web, presentació de la delegació 
d’estudiants, altres activitats a la FNB (sortides a vela, ...), representació 
d’estudiants (Junta de Facultat, Comissió Permanent, Claustre, ...), recordar 
la dedicació d’hores necessàries als estudis, etc. 

 

3.3.4  Padrins i padrines 

 

A partir dels comentaris exposats pels/per les estudiants a la reunió del dia 29 de 
maig  de 2019 va sortir la idea de la figura del padrí/na per l’estudiantat de nou 
accés. La iniciativa va començar el curs 2019/20. Uns pocs padrins del curs 2019/20 
van fer les seves valoracions a partir  d’un missatge del dia  6 de juliol de 2020. 

Aquest curs 2020/21 és la segona vegada que es realitza l’experiència. El dia 6 de 
juliol de 2020 es fa una crida als estudiants de tercer (almenys matriculats a alguna 
assignatura de Q5) i més grans per ser padrins. Hi ha hagut 26 estudiants que han 
manifestat el seu desig de ser padrí/na.  

Per titulacions són 8 del GNTM, 3 del GTM, 4 del GESTN i 11 de la Doble titulació. 

Reunió no presencial amb els padrins el dia 23 de setembre de 2020. 

Missatge als padrins el dia 14 d’octubre de 2020 amb motiu del començament dels 
quinze dies de docència no presencials, demanant que facin seguiment dels seus 
fillols perquè no es desenganxin del curs. Que els animin a comunicar qualsevol 
anomalia que trobin en les classes. 

Missatge als padrins del dia 22 de desembre de 2020 agraint la seva tasca i 
animant-los a posar-se en contacte amb els fillols i filloles per si tenien algun dubte 
de cara a preparar exàmens. 

Dos padrins/nes de cada titulació assumeixen el rol de delegats/des de la classe 
durant el primer quadrimestre o fins que els mateixos estudiants es coneguin prou 
per votar-ne un/a delegat/ada. En alguns casos han organitzat el grup de WhatsApp 
de la classe. 

 

3.3.5  Promoció, Salons, Jornades de Portes Obertes i Presentació: 

 

 Reunions amb els responsables de Promoció de la UPC: 21 de maig de 2020,  
11 de novembre de 2020, 10 de desembre de 2020-Acte d’agraïment de la 
UPC. 
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 Jornades de portes obertes de Grau: Dimecres 12 de febrer de 2020 (sala 
Sinibald), 24 d’abril de 2020 (via meet), 29 de maig de 2020 (via meet). 

 Jornades de presentació de Màsters: 11 de març de 2020 a les 12h (sala 
Sinibald), 27 de maig de 2020 (via meet). 

 Xerrada informativa TFG/TFM: 19 de febrer de 2020 a les 13h (aula 12). 

 

3.3.6  Activitat Forma’t al port  per als estudiants de primer curs 

 

La FNB va firmar en febrer de 2019 un conveni amb l'Escola Europea de Short Sea 
Shipping per impulsar l'activitat formativa "Forma't al port". El conjunt d'aquest 
programa consta, en una primera fase, d’una activitat de dos dies de xerrades i 
visites al port de Barcelona.  Està adreçada, especialment, als estudiants de primer 
de les tres titulacions de grau. 

A causa de la pandèmia, les sessions previstes per a la primavera de 2020 no es 
van poder dur a terme. El dia 25 de juny de 2020 vam tenir una reunió amb els 
responsables  de l'Escola Europea de Short Sea Shipping per veure què podíem fer-
ne. Vam acordar: 

 Realitzar les sessions que no van fer a la primavera els de primer (que han 
fet segon el curs 2020/21) al novembre només dilluns i dimecres, amb 
possibles dates el 9-11  i 16-18. En principi, les sessions teòriques es farien 
de manera no presencial dilluns i les visites serien dimecres (amb la ràtio 
que calgui sense cost addicional). 

  Dies embarcats: Cal continuar treballant. 

Al final, i per la situació de la pandèmia al mes de novembre, no es va fer cap 
d’aquestes activitats. 

 

3.4  Actes puntuals 

 

- Jornada FNB-Clúster Nàutic-Empreses sector nàutic: 26 de febrer de 2020 
(sala Sinibald).  

 

 

4. Vicedeganat Relacions Internacionals i Recerca 

 

4.1  Mobilitat Erasmus i SICUE 

 

Des de l'àrea de mobilitat i relacions internacionals hem continuat amb l'estratègia 
d'internacionalitzar la Facultat. Hem renovat i ampliat els convenis bilateral dins el 
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programa Erasmus+. Actualment disposem de 23 convenis amb diferents 
universitats europees i 1 conveni amb Sud-amèrica. Això permet que tots els 
estudiants que ho vulguin puguin realitzar una part dels seus estudis a l'estranger. 
Durant el curs 20/21 degut a la pandèmia s’han cancel·lat la majoria d'expedients 
de mobilitat d’estudiants de la FNB. Inicialment  havien de participar 25 estudiants 
de mobilitat «outgoing» però finalment només 4 estudiants han pogut realitzar la 
seva mobilitat. Degut a la pandèmia també s'han cancel·lat les estades 
programades de docents de professors d’altres universitats en el marc del 
programa K-103 de la Unió Europea. Pel que fa el programa SICUE tenim 10 
convenis amb altres universitats espanyoles. Durant el curs 20/21 han participat 
dos estudiants en aquest programa d emobilitat.   

 

4.2  Acord Universitat de Ningbo 

 

Pel que fa el conveni de mobilitat dins el Doble Màster d'Enginyeria Naval i Oceànica 
amb la Universitat de Ningbo durant el curs 20/21 tambè s’ha cancel.lat la 
participació d’estudiants malgrat que s’havien previst la incorporació de 6 
estudiants de Ningbo a la FNB. Tanmateix durant el 2020 s’ha començat els tràmits 
per tal d’ampliar el conveni explorant la incoproració del Màster Universitari en 
Gestió i Operacions d'Instal·lacións Energètiques Marítimes. 

 

4.3  Altres Accions 

 

El programa  d’agermanament amb la Facultat Marítima Hydra (Grècia) que ha de 
culminar amb la opció que els estudiants de la Facultat participin en el seu 
programa de pràctiques en vaixells també ha estat posposat un cop la situació 
s’hagi normalitzat.  

 

Per altra banda durant el 2020 hem continuat participant en els òrgans de govern 
de la IAMU com a universitat fundadora i que agrupa les principals universitats del 
àmbit Nàutic del món. També s’ha participat en reunions de la plataforma European 
Association of Universities in Marine Technology and Related Sciences (WEGEMT).  

 

Finalment durant el 2020 s’han dut a terme diferents activitats en l’àmbit de la 
col·laboració universitat empresa per tal d’explorar acords amb empreses com la 
terminal BEST i la DPWorld Academy. 
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5. Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

 

5.1  Pla Estratègic 

 

Al llarg de l’any 2020 s’han portat a terme tres reunions de responsables del Pla 
Estratègic, els dies 04.03.20, 03.06.20 i 25.11.20, les dues darreres per 
videoconferència degut a la pandèmia del Covid-19. 

L’Informe de Seguiment del Pla Estratègic 2020 va ser aprovat en la Junta de 
Facultat del dia 16.12.20 (Acord JF 20-2020).  S’ha assolit un valor del 100% o 
superior en 19 dels 41 indicadors estratègics plantejats a l’inici del pla, mentre que 
en 14 dels indicadors restants els valors d’assoliment varien entre el 85% i el 99%. 

Destaquem com a accions l’inici de les obres per a l’adequació del Laboratori 
d’Assajos no Destructius i la creació del Laboratori de Comunicacions i Control, 
l’adquisició d’un bot de rescat i la renovació dels simuladors de sala de màquines i 
càrregues líquides. 

D’altra banda, el 26.02.2020 es va celebrar la Primera Jornada de Connexió 
Universitat-Empresa al Sector Nàutic organitzada amb la participació del Barcelona 
Clúster Nàutic i UPC Alumni (https://www.fnb.upc.edu/content/jornada-de-
connexi%C3%B3-universitat-empresa-al-sector-n%C3%A0utic).  La jornada va 
comptar amb la presència de diverses empreses del sector amb les quals 
l’estudiantat de l’FNB va poder contactar directament i lliurar els seus curricula 
vitae. 

Com a preparació de la Jornada, la Biblioteca de l’FNB va organitzar un Taller Pràctic 
el 12.02.20, amb gran èxit d’assistència per part de l’estudiantat de l’FNB. 

 

5.2  Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) 

 

El 2020 s’han revisat i actualitzat el manual i diversos processos i procediments del 
SAIQ.  S’han incorporat al nostre sistema les darreres versions del processos 
transversals de personal aprovats pel Consell de Govern de la UPC el juliol de 2020.  
També s’han informatitzat les fitxes de manteniment preventiu dels equipaments 
dels laboratoris i taller. 

El detall dels canvis realitzats al SAIQ es pot consultar a l’Informe de Revisió dels 
Processos del SAIQ 2020 disponible a l’apartat Facultat > Qualitat > Evidències i 
indicadors del SAIQ de la web de l’FNB.   

La Revisió del SAIQ va ser aprovada en la Junta de Facultat del dia 16.12.20 (Acord 
JF 21-2020). 
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5.3  Auditories 

 

L’auditoria interna de l’FNB es va portar a terme del 2 al 6 de novembre de 2020. 

La segona visita de manteniment de la certificació ISO 9001:2015 va tenir lloc el 
23.11.20 en format telemàtic.  A l’informe d’auditoria externa no s’indiquen no 
conformitats, no s'han detectat àrees que requereixin una atenció especial per part 
de la Direcció i no s’ha plantejat cap observació.  El certificat actual té validesa fins 
el 31.12.21. 

El dia 03.07.20 els inspectors de la Capitania Marítima de Barcelona van visitar el 
Laboratori d’Alta Tensió de l’ETSEIB on fa pràctiques l’estudiantat de la menció 
d’electrotècnia mariana del Grau en Tecnologies Marines (ETO-GTM). El dia 
14.07.20 els mateixos inspectors van visitar els laboratoris d’Electricitat i 
Electrònica i el Simulador de Cambra de Màquines de la Facultat.  Arrel d’aquestes 
visites i la documentació aportada per l’FNB, el 06.08.20 la Capitania Marítima de 
Barcelona va emetre el reconeixement del certificat d’Alta Tensió als estudiants 
ETO que van finalitzar els seus estudis abans del 23.02.18. 

 

5.4  Seguiment i acreditació de titulacions 

 

5.4.1  Seguiment de les titulacions i acreditació favorable dels graus 

 

El desembre de 2018 l’FNB va remetre a AQU l’Informe obligatori de Seguiment del 
Centre on havia de presentar les evidències i resultats del pla de millora de la 
qualitat de la informació pública de les titulacions i dels Treballs Fi de Grau.  Aquest 
pla de millora es va posar en marxa per tal de corregir les deficiències que es van 
documentar a l’Informe d’Acreditació de 2016 i que van fer que l’acreditació de tots 
tres graus fos favorable amb condicions. 

L’avaluació preliminar per part d’AQU del nostre informe de seguiment la vam rebre 
el 10.02.20 i va ser desfavorable.  L’FNB va preparar les al·legacions amb la 
participació dels coordinadors dels graus i les va remetre a AQU.  Com a resultat, 
el 30.04.20 va arribar l’avaluació definitiva, favorable en aquest cas, i les condicions 
se’ns van retirar. 

En conseqüència, el Grau en Tecnologies Marines, el Grau en Nàutica i Transport 
Marítim i el Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval estan actualment 
Acreditats Favorablement, sense condicions. 

 

5.4.2  Acreditació dels màsters semipresencials 

 

L’Informe d’Acreditació del Màster en Gestió i Operació d’Instal·lacions 
Energètiques Marítimes i el Màster en Navegació i Gestió del Transport Marítim va 
ser aprovat en Junta de Facultat el 04.03.20 (Acord JF 06-20) 
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La visita del Comitè d’Avaluació Externa es va portar a terme de manera virtual els 
dies 23 i 24 de juliol de 2020 i hi van participar representants dels diferents grups 
d’interès de l’FNB (PDI, PAS, estudiants, titulats i ocupadors). 

L’informe emès per l’AQU el dia 18.12.20 ha estat FAVORABLE, amb la qual cosa 
aquests dos màsters queden acreditats favorablement. 

 

5.4.3  Acreditació del màster en Enginyeria Naval i Oceànica 

 

El 14.10.20 la Junta de Facultat va aprovar la composició del Comitè d’Avaluació 
Interna (CAI) encarregat d’elaborar l’autoinforme per a l’acreditació del Màster en 
Enginyeria Naval i Oceànica (Acord JF 18-2020).  La primera versió de l’autoinforme 
es va remetre al GPAQ de la UPC per a la seva revisió tècnica el 25.11.20.  Un cop 
revisat, el 15.12.20 es va comunicar la seva exposició pública a tota la comunitat 
de l’FNB per tal de poder rebre comentaris i aportacions i incorporar-los a la versió 
presentada a la Junta de Facultat el gener de 2021 per a la seva aprovació (Acord 
JF 1-2021). 

La visita externa per a l’acreditació del Màster en Enginyeria Naval i Oceànica serà 
el 2021. 

 

5.5  Altres accions 

 

El 19.02.20 es va portar a terme una nova edició de la xerrada “Com fer un 
TFG/TFM i com s’avaluarà?” per part del Vicedeganat Cap d’Estudis, Biblioteca de 
l’FNB i Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat. 

Amb motiu del confinament degut a la pandèmia de Covid-19, es va refer el manual 
dels membres de tribunals de TFGMs per tal d’incloure el procediment de defenses 
telemàtiques. 

Del 25 al 29 de maig de 2020 es va portar a terme la tercera edició del Concurs de 
Pòsters de TFG/TFM en format virtual.  Van participar 7 pòsters. 

El mes de juliol de 2020 es van passar enquestes pròpies per tal de conèixer el 
grau de satisfacció de les empreses ocupadores, dels titulats i titulades dels tres 
màsters i de l’estudiantat de pràctiques externes.  També, al gener i al juliol, es va 
enquestar des de la Facultat a l’estudiantat dels màsters. 

Junt amb el Vicedeganat Cap d’Estudis es van mantenir reunions amb l’estudiantat 
del MUGOIEM (18.05.20) i del MUNGTM (22.05.20) per tal de conèixer de primera 
mà quina és la seva opinió dels estudis que estan cursant. 
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6. Vicedeganat de Promoció i Relacions Institucionals 

 

Degut a la situació generada per la Covid-19, al 2020 es va suspendre la celebració 
del Saló Nàutic de Barcelona, previst pel mes d’octubre i es va decidir ajornar-lo a 
l’octubre del 2021. Pel mateix motiu i degut a la pandèmia es va tenir que 
suspendre la Fira INICIA’T: la Fira de la Nàutica i els seus oficis, prevista pel a finals 
del mes de maig i finalment ajornada al 2021. 

Durant el 2020 aquestes han estat les principals activitats portades a terme per 
aquest vicedeganat: 

 

6.1  Saló de l’Ensenyament 2020 

 

 Suspès degut a la Covid-19. Davant la impossibilitat de la celebració del Saló 
de l’Ensenyament 2020, les universitats catalanes es van sumar a UNIferia, 
la fira virtual creada per la CRUE, que recollia l’oferta acadèmica de graus i 
màsters a totes les universitats espanyoles. 

 

6.2  Jornades de Portes obertes 

 

 I Jornada presencial 12 de febrer 2020 Graus  

 II Jornada virtual 24 de maig 2020 Graus 

 I Jornada virtual 27 de maig de 2020 Màsters 

 

6.3  Visites a centres de secundaria 

 

 INS la Guinegueta (Barcelona). 26 de febrer 2020 

 Institut Nàutic de Barcelona. 10 de març 2020 

 

6.4  Visites a l’FNB 

 

 Visita al laboratori d’Assaigs No Destructius per alumnes del Institut de 
Nàutica de Barcelona. 25 de febrer 2020. 

 Visita als simuladors de l’FNB per alumnes del Institut de Nàutica de 
Barcelona. 25 de febrer 2020. 
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6.5  Altres 

 

 Activitats 50è aniversari UPC. Elaboració de la memòria d’activitats 
proposades per l’FNB a fer el novembre del 2021, amb motiu del 50 
aniversari de l’UPC. 

 Elaboració de material multimedia JPO’s virtuals 

 Col·laboració en el disseny del Photocall FNB. 

 Revisió dels vídeos de promoció JPO’s Graus. 

 

 

7. Secretari Acadèmic 

 

Durant l’any 2020 el Secretari acadèmic ha convocat les sessions corresponents 
dels òrgans col·legiats i comissions i ha organitzar els processos electorals dels 
òrgans col·legiats i unipersonals del centre docent, d’acord amb el que preveu el 
Reglament electoral de la UPC. 

 

Ha donat fe dels acords i resolucions dels òrgans de govern del centre docent, 
redactant i custodiant els enregistraments de les reunions dels òrgans col·legiats 
que li corresponguin. 

 

Mitjançant les aplicacions informàtiques (pàgina web) ha garantit la difusió i la 
publicitat dels acords, resolucions, reglaments i la resta de normes generals de 
funcionament institucional entre els membres de la comunitat del centre docent. 

 

Ha expedit certificacions de consultes, dictàmens i acords aprovats i ha elaborat la 
memòria anual del centre docent. 

 

 

8. Personal i Economia 

 

8.1  Personal 

 

8.1.1  Altes, baixes i reforços 

 

Continuïtat del suport temporal de Felipa Garcia-Roco, del Servei de Suport a la 
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Gestió de la UPC, a Consergeria pels matins per cobrir la baixa de llarga durada de 
José Luis Becerra. 

Continuïtat del suport temporal de Josep Batlló, operador TIC al Centre de Càlcul 
en horari de tarda. 

Al febrer, jubilació de Luis Salgado, responsable de tarda de Consergeria. Es fa 
concurs intern que guanya Joaquín Hernández Aparici. 

Al febrer, baixa d’Àngela Medina, responsable de Gestió Econòmica, que es 
perllonga durant tot el 2020. 

Al juliol, baixa de Marta Mach, tècnica de suport de Gestió Econòmica, que enllaça 
amb el permís de maternitat que es perllonga la resta del 2020. 

A partir del setembre, suport temporal de Clara Solà, del Servei de Suport a la 
Gestió de la UPC, per reforçar la unitat de Gestió Econòmica amb motiu de les 
baixes d’Àngela Medina i Marta Mach. 

A finals d’octubre, Felipa Garcia-Roco és substituïda per Jairo Acevedo, del Servei 
de Suport a la Gestió de la UPC, com a auxiliar de serveis a la Consergeria de l'FNB 
pels matins, cobrint  la baixa de llarga durada de José Luis Becerra. 

En data 11 de desembre esdevé la trista notícia de la defunció de José Luis Becerra. 
Resta pendent que la UPC convoqui al 2021 el corresponent concurs intern per 
cobrir la plaça. Mentrestant, Jairo Acevedo segueix cobrint el lloc vacant. 

 

8.1.2  Canvis en la modalitat de treball amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19: el Teletreball 

 

Amb motiu de la declaració d’alerta sanitària per la pandèmia COVID-19, a partir 
del 14 de març tots els centres i serveis de la UPC es tanquen i el conjunt del PAS 
ha de treballar en modalitat no presencial (teletreball). S’acorda un Pla de treball 
per al teletreball amb cadascun dels membres del PAS. 

En aplicació del Pla de Desconfinament aprovat pel Consell de Govern de la UPC, 
els centres poden començar a reobrir els edificis i reactivar alguns serveis de forma 
presencial. En el cas de l’FNB, a partir de 16 juny s’obre en horaris reduïts i dos 
dies a la setmana. Una part del PAS comença a treballar presencialment 
(Consergeria, Manteniment). El conjunt del PAS d’administració continua 
teletreballant i oferint serveis de forma telemàtica. Progressivament es van obrint 
més dies durant el mes de juliol. A partir del setembre l’horari d’obertura de l’edifici 
es normalitza. 

En aplicació de les directrius de la gerència de la Universitat, el PAS d’administració 
i els tècnics TIC poden combinar dies de presencialitat amb dies de teletreball, i el 
PAS de Consergeria, Manteniment, Tècnics TL i operador TIC treballen 
presencialment tots els dies.  
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8.2  Economia 

 

Els acords de la Comissió Permanent relacionats amb la gestió econòmica són els 
següents: 

Acord CP 003-20 Convocatòria d'ajuts per a la millora d'equipaments docents 
i infraestructures FNB 2020 (sessió ordinària CP 03-07- 2020) 

Acord CP 004-20 Convocatòria d'ajuts per a la realització de TFG i TFM 
innovadors any 2020 (sessió ordinària CP 03-07-2020) 

Acord CP 007-20 Resolució convocatòria ajuts equipament docent FNB 2020 
(sessió ordinària CP 23-09-2020) 

Es poden consultar a la intranet de l’FNB: 
https://www.fnb.upc.edu/intranet/acordscomissio/2020 

Els acords de la Junta de Facultat relacionats amb la gestió econòmica són els 
següents: 

Acord JF 08-2020 Pressupost de funcionament FNB 2020 (sessió ordinària JF 
04-03-20) 

Acord JF 10-2020 Informe de tancament econòmic del pressupost de Cap. II 
FNB 2019 (sessió ordinària JF 17-07-20) 

Acord JF 22-2020 Tarifes FNB 2021 (sessió ordinària JF 16-12-20) 

Es poden consultar a la intranet de l’FNB: 
https://www.fnb.upc.edu/intranet/acordsjunta/2020 

 

 

9. Gestió de l’Aula Professional 

 

L’any 2020 ha estat un any atípic degut a la situació sanitària que hem viscut. No 
obstant això, l’Aula Professional ha seguit oferint els cursos de manera continua ja que durant 
l’estat d’alarma, la Direcció General de la Marina Mercant va publicar la Resolució del 13 d’abril de 
2020 que autoritzava la formació marítima teòrica en les modalitats a distancia i online durant la 
vigència de l’estat d’alarma. Gràcies a l’esforç dels nostres instructors i del centre de càlcul, es va 
posar en marxar la formació a través de la plataforma online amb gran rapidesa i les enquestes 
fetes als alumnes han mostrat un alt grau de satisfacció tot i el nou format. 

El nombre de matrícules durant 2020 s’ha vist fortament afectat per la pandèmia ja que gran 
nombre d’alumnes han preferit donar-se de baixa o post-posar les seves formacions.  

Entre els fets més remarcables volem destacar: 

 L’actualització i instal·lació al NT3 del nou simulador de càrregues líquides 
Transas LCH5000. L’actualització del simulador Transas SMSSM TGS5000 i 
la presentació del plec de prescripcions tècniques per actualitzar el 
simulador de màquines al nou Transas Techsim5000 durant el primer 
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trimestre de 2021. 

 La signatura d’un conveni amb la companyia Baleària per la realització de 
la part pràctica del Curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat 
no Ràpids. 

 L’elaboració d’un conveni amb la Creu Roja per col·laboracions tant a nivell 
de cursos com de recerca i que està en procés de revisió final per part de 
Serveis Jurídics de la UPC. 

 L’inici de col·laboració amb altres escoles del sector que compten amb 
camps de foc de gran nivell. 

 També volem remarcar el notable esforç comunicatiu per augmentar la 
visibilitat de l’Aula mitjanant la creació d’una nova pàgina web, encara en 
construcció, per fer més atractiva la nostra oferta en un mercat tan competitiu 
en el que ens seguim movent amb considerables limitacions. 

Tot i que el 2020 ha estat un any de poca activitat, albirem que el 2021 pot ser un 
any profitós degut al gran nombre de Certificats de cursos d’especialitat que els 
professionals hauran de renovar després del canvi normatiu de 2016. Per tal de 
poder oferir els paquets de cursos d’actualització a preus competitius haurem de 
aconseguir les pròrrogues de les homologacions. Els documents ja han estat 
presentats a la Capitania Marítima de Barcelona i estem a l’espera de dur a terme 
les inspeccions. 

 

 

Barcelona a 22 de febrer de 2021 
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