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1 Comissió de Promoció, Entorn i Internacionalització (CPEI) 
 

La Comissió de Promoció, Entorn i Internacionalització és una comissió consultiva, creada per la 

Junta d’Escola d’acord amb l’article 6.1 del Reglament d'organització i funcionament del centre, 

a proposta del Director. L’àmbit de la CPEI és planificar i coordinar activitats destinades al 

posicionament de l’EEBE en l’àmbit nacional i internacional. 

 

1.1 Composició de la CPEI 
 

 El/la Director/a, o en qui delegui de l’Equip Directiu, que la presideix 

 El Sotsdirector/a responsable de Mobilitat, Empresa i Promoció 

 El Sotsdirector/a responsable de Planificació estratègica  

 El Sotsdirector/a responsable de Qualitat i Responsabilitat Social 

 El Sotsdirector/a responsable de Recerca 

 El Cap de la Unitat d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat 

 El Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes 

 Tècnic/a de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes que actua de 

secretari/a 

 Els coordinadors/res de les titulacions de grau i màster 

 Tres PDI en representació de les assignatures transversals de les titulacions de grau, amb 

vinculació permanent i una dedicació superior al 50% a l’escola, designats pel Director 

d’entre aquells/es que es presentin com a candidats 

 Un representat del PAS, membre electe de la Junta d’Escola, elegit pel PAS membre de 

la Junta 

 Tres representants de l’estudiantat, elegits entre els/les membres de la Junta d’Escola 

 

1.2 Funcions de la CPEI 
 

Correspon a la Comissió de Promoció, Entorn i Internacionalització les següents funcions 

dirigides a: 
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- Promoció: 
 
 

a) Proposar eines i recursos per a la promoció dels estudis de grau i màster 
 

b) Establir les prioritats de les accions de promoció dels estudis de grau i màster en centres 

d’educació secundària i batxillerat 
 

c) Coordinar les accions de promoció per tal de garantir la visibilitat de totes les titulacions 

de grau i màster  

 

d) Fer el seguiment i analitzar anualment les accions de promoció i proposar les millores 

corresponents 

 

 

- Entorn: 
 

 

a) Proposar i impulsar mesures actives per a afavorir la integració de l’EEBE a l’entorn social 
 

b) Coordinar les accions realitzades a l’entorn social per tal que l’estudiantat, PAS i PDI hi 

estiguin representats 
 

c) Establir les prioritats en el col·laboració estratègica de l’EEBE en l’entorn industrial 
 

d) Coordinar accions que permetin la interacció de l’entorn industrial i l’EEBE  

 

e) Fer el seguiment i analitzar anualment la repercussió de les accions realitzades a l’entorn 

i proposar les millores corresponents 

 

- Internacionalització: 
 

 

a) Proposar mitjans i vies per a la internacionalització de l’EEBE 
 

b) Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals d’acord amb les línies 
estratègiques per a cada titulació de grau i màster 
 

c) Coordinar activitats d’acollida de centres acadèmics, empreses i/o institucions 
internacionals 
 

d) Fer el seguiment i analitzar anualment l’impacte de les accions realitzades a nivell 
internacional i proposar les mesures corresponents 
 

Correspon a la Comissió de Promoció, Entorn i Internacionalització tractar per delegació de la 
Junta d’Escola o Comissió Permanent els assumptes relacionats amb aquests àmbits.  

 
Correspon a la Comissió de Promoció, Entorn i Internacionalització informar de les propostes 

que han de ser discutides i, si escau, aprovades per la Junta d’Escola 
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1.3 Mandat i Renovació de la CPEI 
 

Els membres electius de la Comissió es renoven quan es renoven els membres electius de la 

Junta, tret de l’estudiantat que es renovarà anualment. 

La Comissió d’Igualtat d’Oportunitats i Responsabilitat Social es reuneix com a mínim 2 cops 

l'any. 

 

1.4 Funcionament  
 

S’aplicarà el règim de funcionament dels òrgans col·legiats previst a l’Article 6, l’Article 7, l’Article 

8 i l’Article 9 del reglament d’organització i funcionament de l’EEBE, llevat que s’indiqui una altra 

cosa. 

El/la President/a de la Comissió pot invitar a les sessions a les persones que consideri oportunes 

(amb veu però sense vot) segons el tema que es tracti a la sessió. 

 


