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REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’APEL·LACIONS D’AQU 
CATALUNYA. ACTA NÚMERO 33 

 

Lloc: Reunió a distància 

Data: 31 de gener al 10 de febrer de 2020 

Hora d’inici: 12:00 hores del dia 31 de gener de 2020 

Hora d’acabament: 10:00 hores del dia 10 de febrer de 2020 

 

 

Participants: 

Sra. Maria Pau Ginebra Molins, presidenta, Universitat Politècnica de Catalunya 

Sra. M. Teresa Espinal Farré, vocal, Universitat Autònoma de Barcelona 

Sr. Tomàs Font Llovet, vocal, Universitat de Barcelona 

Sra. Maria Giné Soca, secretària, AQU Catalunya 

 

 

Ordre del dia:  

 

1. Nomenament, si escau, de la secretària de la Comissió d’Apel·lacions. 

 

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

 

3. Acords d’emissió dels informes de revisió dels recursos d’alçada contra la verificació negativa 

per part del Consell d’Universitats dels plans d’estudis corresponents als títols següents:  

a) Graduat o Graduada en Tècniques de Desenvolupament de Programari de la Universitat 

Oberta de Catalunya.  

b) Graduat o Graduada en Cinematografia Digital de la Universitat Oberta de Catalunya.  

 

4. Torn obert de paraules. 

Documents annexos: 

▪ Ordre del dia de la reunió. 

▪ Acta número 32 de la Comissió d’Apel·lacions de 27 de desembre de 2019.  

▪ Documentació relativa als recursos d’alçada presentats 
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Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Nomenament, si escau, de la secretària de la Comissió d’Apel·lacions Acord, si escau, 

d’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

Els membres de la Comissió d’Apel·lacions nomenen Sra. Maria Giné Soca, secretària 

d’AQU Catalunya i del seu Consell de Govern, com a secretària de la Comissió d’Apel·lacions 

fins a la reincorporació del Sr. Jordi Escolar Bañeres. 

Així mateix, els membres de la Comissió d’Apel·lacions fan constar a l’acta el desig que el 

Sr. Escolar tingui una ràpida recuperació. 

 

 

2. Acord, si escau, d’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

Els membres de la Comissió d’Apel·lacions aproven l’acta de la sessió anterior. 

 

3. Acords d’emissió dels informes de revisió dels recursos d’alçada contra la verificació 

negativa per part del Consell d’Universitats dels plans d’estudis corresponents als 

títols següents:  

a) Graduat o Graduada en Tècniques de Desenvolupament de Programari de la Universitat 

Oberta de Catalunya.  

b) Graduat o Graduada en Cinematografia Digital de la Universitat Oberta de Catalunya.  

 

 

Els membres de la Comissió d’Apel·lacions analitzen la documentació relativa als recursos 

d’alçada contra la verificació negativa per part del Consell d’Universitats dels plans d’estudis 

corresponents a les titulacions de Graduat o Graduada en Tècniques de Desenvolupament 

de Programari de la Universitat Oberta de Catalunya i Graduat o Graduada en 

Cinematografia Digital de la Universitat Oberta de Catalunya.  

A banda de les comparacions realitzades, els membres de la Comissió demanen ampliar-les 

amb altres titulacions. Finalment, aquests títols es comparen amb: 

 

a) Graduat o Graduada en Tècniques de Desenvolupament de Programari de la Universitat 

Oberta de Catalunya a més de la comparació amb el Grau en Enginyeria Informàtica de 

la Universitat Oberta de Catalunya (180 crèdits), es fa la comparació amb:  

a. El Grau en Tècniques d’Aplicacions de Software, Universitat Ramon Llull (180 

crèdits). 

b. El Grau en Enginyeria del Software, Universidad Politécnica de Madrid (240 

crèdits). 

c. El Grau en Enginyeria del Software, Universidad Complutense de Madrid (240 

crèdits). 
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b) Graduat o Graduada en Cinematografia Digital de la Universitat Oberta de Catalunya a 

més de la comparació amb el Grau en Cinematografía de la Universitat de Barcelona 

(180 crèdits), es fa la comparació amb:  

a. El Grau en Cine, Universidad Camilo José Cela (240 crèdits). 

b. El Grau en Cine y Cultura, Universidad de Córdoba (240 crèdits). 

c. El Grau en Cinematografía y artes audiovisuales, Universidad Rey Juan Carlos 

(240 crèdits). 

 

 

La Comissió d’Apel·lacions acorda manifestar la seva conformitat amb l’informe favorable 

emès per la Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura, d’11 de febrer de 2019, i 

l’informe favorable emès la Comissió específica d’Arts i Humanitats, de 20 de febrer de 2019, 

en relació amb els informes favorables de verificació de les titulacions de Graduat o Graduat 

en Tècniques de Desenvolupament de Programari i Graduat o Graduada en Cinematografia 

Digital de la Universitat Oberta de Catalunya, respectivament. 

 

 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

La secretària      Vist i plau 

       La presidenta, 

 

 

 

 

Maria Giné Soca     Maria Pau Ginebra Molins 
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