
ACORDS DE LA CAT DE QUÍMICA ANY 2015 
8 de gener de 2015 S’aprova la resposta a l’avaluació provisional de l’ANECA del grau en Química 

6 de març de 2015 Punt 3: S’aprova l’oferta del curs d’extensió́ universitària Reacciones Químicas: Conceptos y Aplicaciones  

6 de març de 2015 Punt 4: S’aprova  l’informe dels resultats de satisfacció dels grups d’interès del curs 2013/2014. 

6 de març de 2015 Punt 5: S’aproven els informes d’avaluació i propostes de millora del curs 2013/2014. 

6 de març de 2015 Punt 6: S’aprova l’informe anual de la docència corresponent al curs 2013/2014. 

6 de març de 2015 Punt 7: S’aprova la renovació dels membres de la subcomissió de la CAT i del representant de la CAT a la Comissió de Pràctiques externes del 
Centre. 

6 de març de 2015 Punt 8: S’aprova la modificació del calendari del treball Fi de Grau del curs 2014/2015. 

6 de març de 2015 Punt 9: S’aprova la plantilla per a la modificació de les guies docents del curs 2015/2016. 

26 de març de 2015 Punt 2: S’acorda excloure de la convocatòria avançada les assignatures Laboratori de Q. Inorgànica II, Laboratori de Q. Física II, Laboratori de Q. 
Analítica II, Experimentació Avançada i Laboratori d’Anàlisi Aplicada. 

26 de març de 2015 Punt 2: S’acorda incloure a la convocatòria avançada les assignatures d’Enginyeria Química i Bioquímica i Química Molecular sempre que els 
estudiants hagen superat prèviament la part corresponent al laboratori. 

26 de març de 2015 Punt 3: S’aprova la normativa de defensa del TFG per al curs 2015/2016. 

26 de març de 2015 Punt 4: S’acorda custodiar al centre només la còpia digital del TFG. 

26 de març de 2015 Punt 5: S’acorda elevar a la Junta de Facultat reservar un dia al quadrimestre per a la realització d’exàmens parcials 

4 de maig de 2015 Punt 2: S’aprova el cronograma del TFG per al curs 2015/2016 

4 de maig de 2015 Punt 3: S’aproven les guies docents corresponents a l’àrea de Química Física per al curs 2015/2016 

4 de maig de 2015 Punt 4: S’aprova el document OE4-Procedimiento de Programación Docente del curso 2014 

4 de maig de 2015 Punt 5: S’aprova la modificació de l’OCA del curs 2015/2016 que reassigna l’assignatura Biologia de primer curs del grau 

4 de maig de 2015 Punt 6: S’aprova el calendari d’exàmens de grau per al curs 2015/2016 

4 de maig de 2015 Punt 8: S’aproven els horaris de primer, segon i quart curs del grau en Química per al curs 2015/2016 

4 de maig de 2015 Punt 9: S’aprova l’acord de Cooperació Internacional per a la doble titulació del grau en Química 

14 de maig de 2015 Punt 3: S’aprova l’horari de tercer curs del grau en Química per al curs 2015/2016 

14 de maig de 2015 Punt 4: S’aprova la modificació del cronograma del TFG per al curs 2015/2016 

14 de maig de 2015 Punt 5: S’aprova la realització d’un examen de pràctiques de Bioquímica per al curs 2015/2016 

14 de maig de 2015 Punt 6: S’aproven les guies docents corresponents a l’àrea de Química Analítica per al curs 2015/2016 

14 de maig de 2015 Punt 6: S’aproven les guies docents corresponents a primer curs: Química I i II, Laboratori de Química II, Física I i II, Matemàtiques I i II i Biologia per 
al curs 2015/2016 

14 de maig de 2015 Punt 6: S’aproven les guies docents corresponents a les assignatures teòriques de l’àrea de Química Inorgànica per al curs 2015/2016 

14 de maig de 2015 Punt 6: S’aproven les guies docents corresponents a les assignatures Bioquímica i Química Biològica, Enginyeria Química i Història de la Química 
per al curs 2015/2016 



5 de juny de 2015 Punt 3: S’aprova la modificació del calendari d’exàmens de grau per al curs 2015/2016 

5 de juny de 2015 Punt 4: S’aprova la modificació del calendari d’exàmens de llicenciatura per al curs 2015/2016 

5 de juny de 2015 Punt 5: S’aprova la petició de la petició dels Projectes d’Innovació docent per al curs 2015/2016 del centre. Un del campus en el que participen 
totes les Facultats i altre de centre que inclou la petició d’ajudes per a visites a empreses, conferències, taules redones... 

5 de juny de 2015 Punt 5: S’aprova la petició de la petició d’un projecte d’innovació presentat per la professora Carmen Molins relacionat amb la detecció de 
competències no adquirides en Química Analítica. 

1 de juliol de 2015 Punt 3: S’aproven les guies docents de l’àrea de Química Orgànica del curs 2015/2016 
 

29 d’octubre de 
2015 

Punt 3: S’aproven el procediments de qualitat de seguiment del grau  E.OE4.2, E.OE4.3 (modificat respecte a versió ja aprovada), E.OE4.4 i DE4.12 

29 d’octubre de 
2015 

Punt 4: S’aprova la creació de la subcomissió per a la renovació de l’acreditació del Grau 

10 de desembre de 
2015 

Punt 3: S’aprova l’OCA de grau per al curs 2016/2017 

10 de desembre de 
2015 

Punt 5: S’aproven els membres de la Comissió del TFG per al curs 2015/2016 

10 de desembre de 
2015 

Punt 6: S’aproven els tribunals per a la defensa del TFG per al curs 2015/2016 

10 de desembre de 
2015 

Punt 7: S’aproven les instruccions del TFG per al curs 2015/2016 

10 de desembre de 
2015 

Punt 8: S’aprova la memòria del grau del curs acadèmic 2014/2015 
 

17 de desembre de 
2015 

Punt 3: S’aprova l’assignació dels diferents grups de les assignatures Química I i Química II per al curs 2016/2017 a les àrees de coneixement de Q. 
Analítica, Q. Física, Q. Inorgànica i Q. Orgànica 

17 de desembre de 
2015 

Punt 4: S’aprova l’adscripció de la docència de l’assignatura Projectes en Química a per al curs 2016/2017 a l’àrea de coneixement de Q. Física 

17 de desembre de 
2015 

Punt 5: S’aprova la modificació de l’oferta de l’assignatura Física II per al curs 2016/2017 (grup D idioma castellà) 
 

 
 
 



ACORDS DE LA CAT DE QUIMICA ANY 2014 
16 maig 2014 Punt 4: Aprovació de reconeixement de crèdits per la participació en Teatre Química 

16 maig 2014 Punt 5: Elaborar els horaris de primer i quart curs a partir dels horaris del curs 2013/2014 rotant la banda horària de les assignatures. 

16 maig 2014 Punt 6: Elaborar els horaris de segon i tercer curs en dues franges horàries minimitzant tot el possible la coincidència de classes de matí i vesprada 

13 juny 2014 Punt 3: Aprovació de la proposta del professor Carlos Gimenez Saiz com a coordinador de mobilitat de la titulació de Grau 

13 juny 2014 
 

Punt 5: Aprovació de la proposta d’horaris per al curs 2014/2015. L’horari de quart curs de segon quadrimestre s’aprova condicionat, si es fan canvis 
significatius es portarà novament a la CAT. 

13 juny 2014 Punt 6: Aprovació del calendari d’exàmens del Grau en Química del curs 2014/15 

13 juny 2014 Punt 7: Aprovació del calendari d’exàmens de Llicenciatura sense docència del curs 2014/15 

13 juny 2014 Punt 8: Ratificació de la obligatorietat de la part pràctica de les assignatures de llicenciatura: Experimentació Instrumental Avançada, Cristal·lografia i 
Teoria de las Reaccions Orgàniques 

26 juny 2014 Punt 4: Aprovació de la proposta de subcomissió permanent de la CAT 

26 juny 2014 Punt 4: Aprovació de delegar en la subcomissió de la CAT assumptes de tràmit com ara reconeixement de crèdits, convalidacions, homologacions i 
adaptacions i la supervisió del document informàtic del verifica 

26 juny 2014 Punt 5: Aprovació de la proposta d’horari de quart curs de segon quadrimestre per al curs 2014/15  

26 juny 2014 Punt 6: Aprovació d’incorporar crèdits genèrics optatius per assignatures optatives i obligatòries de la llicenciatura sense equivalència en el grau per 
la via de reconeixement de crèdits per participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidaries i de cooperació. 

26 juny 2014 Punt 6: Aprovació d’incorporar crèdits genèrics optatius per assignatures optatives i obligatòries de la llicenciatura sense equivalència en el grau per 
la via de reconeixement de crèdits per participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidaries i de cooperació. 

26 juny 2014 Punt 7. Aprovació de la proposta del professor Salvador Garrigues com a representant de la CAT en la Comissió de Pràctiques del centre 

26 juny 2014 Punt 8. Aprovació del calendari de treball fi de grau per al curs 2014/2015 

26 juny 2014 Punt 8. Ratificació de la obligatorietat de la part pràctica de les assignatures de llicenciatura: Electroquímica i Projecte  

26 juny 2014 Punt 8. Aprovació de no oferir les assignatures de llicenciatura que al 2013/14 han tingut zero estudiants 

26 juny 2014 Punt 8. Informe favorable del projecte d’innovació educativa presentat per el professor Sergio Armenta. 

16 juliol 2014 Punt 3. Aprovació de les guies docents per al curs 2014/2015  

25 setembre 2014 Punt 3. Aprovació de l’eliminació de les referències als grups de treball a la guia docent de Química Orgànica III del curs 2014/2015 

25 setembre 2014 Punt 3. No s’aprova la modificació percentatges d’avaluació corresponents a l’examen, les tutories i seminaris i l’avaluació directa del professor a la 
guia docent de Química Orgànica III del curs 2014/2015 

25 setembre 2014 Punt 4. No s’aproven els canvis d’horari del grup D de Química Analítica I i del grup A de Química Orgànica III 

25 setembre 2014 Punt 4. S’acorda delegar en la subcomissió el canvi d’horaris del grup D de Química Analítica I i del grup A de Química Orgànica III si es l’acceptació 
del canvi signada per tots els estudiants 

5 novembre 2014 Punt 3. Autoritzar la realització del TFG als estudiants dels programes de mobilitat al centre de destinació 

5 novembre 2014 Punt 4. S’acorda continuar amb les gestions de la doble titulació del grau en Química mitjançant el conveni entre la ECPM/Unistra i la Facultat de 



Química de la Universitat de València. 

26 novembre 2014 Punt 3. S’aprova la proposta d’OCA preliminar de primer curs per al curs 2015/2016 assignat dos grups de Química I a Q. Orgànica i dos 
grups a Q. Inorgànica i amb docència mixta castellà/valencià per al grup D 

26 novembre 2014 Punt 3. S’aprova la proposta d’OCA preliminar de segon curs per al curs 2015/2016 amb docència mixta castellà/valencià per al grup D 

26 novembre 2014 Punt 3. S’aprova de forma condicional la proposta d’OCA preliminar de tercer curs per al curs 2015/2016 ampliant un grup excepte per a 
l’assignatura Enginyeria Química i amb docència mixta castellà/valencià per al grup D a l’espera de la confirmació del Departament de 
Bioquímica i la comunicació de l’idioma de les assignatures QIIII i QOIII per part dels respectius Departaments 

26 novembre 2014 Punt 3. S’aprova de forma condicional la proposta d’OCA preliminar de quart curs per al curs 2015/2016 incloent docència en anglès i a 
l’espera de la possible ampliació de l’oferta en anglès per part dels Departaments i l’assignació de la docència de l’assignatura Projecte 
en Química a la propera reunió de la CAT que es celebrarà la propera setmana. 

4 desembre 2014 Punt 4. S’aproven els membres de la Comissió del TFG per al curs 2014/2015 
4 desembre 2014 Punt 5. S’aproven de les instruccions del TFG per al curs 2014/2015 
4 desembre 2014 Punt 6. S’aprova l’oferta de docència en anglès de les assignatures optatives del grau en Química per al curs 2014/2015 
4 desembre 2014 Punt 7. S’aprova l’oferta de docència en valencià de les assignatures obligatòries de tercer curs per al curs 2014/2015 
4 desembre 2014 Punt 8. S’aprova l’oferta de tercer curs del quart grup de l’assignatura de Bioquímica per al curs 2014/2015 

4 desembre 2014 Punt 9. S’aprova l’assignació de la docència de l’assignatura Projecte en Química per al curs 2014/2015. 
4 desembre 2014 Punt 10. S’aprova la modificació dels acords de la CAT de 26 de novembre respecte a l’assignació de la docència de la matèria Química 

General del grau en Química. 

 


