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ACTA DE REUNIÓ PROVISIONAL 
 

Òrgan: 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ, ENTORN I 
INTERNACIONALITZACIÓ 

Convocada per: Adriana Farran (directora de l’escola)  

Dia: 24/10/2018 

Hora d’inici i final: 12.00 – 14.00 h. 

Lloc: Sala de Juntes de l'EEBE, edifici A - Planta 10 

Assistents: 
Adriana Farran, Jordi José, Gemma Fargas, Toni Travieso, José 
J. Muñoz, Elsa Pastor, Eulàlia Planas, Ramon Bargalló, Emilio 
Jimenez, Carlos Oriol, Sacra Peláez, Anna Martí.  

No assistents: 
Raul Benitez, Lexa Nescolarde, Herminio Martínez, Montserrat 
Pérez, Orlando Santana, Xavier Roset, Moisès Graells, Alfredo 
Guardo, Patricia Duarte, Marta Alfonso, Pol Conesa, Laura Solé 

Excusen 
l’absència: 

Herminio Martínez, Orlando Santana 

Convidats  

 
 
 

ORDRE DEL DIA: 

1. Posada en marxa  de la Comissió de Promoció, Entorn i Internacionalització 

(CPEI). 

2. Presentació dels objectius i finalitats de la comissió. 

3. Presentació de les línies de treball desenvolupades a l'EEBE els cursos 

2016-17 i 2017-18. 

4. Torn obert de paraules. 

 

TEMES TRACTATS: 

 
1. Posada en marxa  de la Comissió de Promoció, Entorn i Internacionalització 

(CPEI). 
 
La sotsdirectora responsable de mobilitat, empresa i promoció dona la benvinguda a 
tots els assistents en la primera reunió de la Comissió de Promoció, Entorn i 
Internacionalització (CPEI). 

 
 

2. Presentació dels objectius i finalitats de la comissió. 
 

La sotsdirectora Gemma Fargas fa un breu resum de les funcions i objectius que té la 

comissió. 
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3. Presentació de les línies de treball desenvolupades a l'EEBE els cursos 2016-
17 i 2017-18. 
Les sotsdirectores Gemma Fargas i Eulàlia Planas fan una breu presentació del que 
s’ha fet en els cursos 2016-2017 i 2017-2018 en matèria de promoció, entorn, 
internacionalització i responsabilitat social. S’adjunta el document de suport a la 
presentació. 
 

4. Torn obert de paraules. 
A continuació s’obre un torn obert de paraules en els que els assistents hi participen: 
Es pregunta sobre el finançament dels programes de mobilitat, quin tipus d’ajudes 
econòmiques reben els estudiants. S’informa que depèn segons el programa de 
mobilitat. 
La coordinadora del Màster en Enginyeria Química demana una acció més activa en 
la promoció dels màsters a nivell internacional, i sobretot de cara al curs vinent on el 
màster s’impartirà totalment en anglès. 
S’obre un debat sobre com arribar a les escoles de secundària de cara a la promoció 
dels graus que s’imparteixen a l’EEBE. I també sobre com generar noves idees per 
animar a la comunitat universitària a participar en les activitats i projectes de l’EEBE. 
Es debat també sobre els costos en la promoció i com compensar a les persones 
que participen en la promoció dels estudis de l’EEBE. 
El professor Emilio Jiménez proposa organitzar alguna activitat-taller de promoció 
dels estudis de grau de l’EEBE adreçat a professorat de secundària, ja que el 
professorat té un rol prescriptor important en la preinscripció universitària. 

 
 
 
 
Barcelona, a 25 d’octubre de 2018 
 
 
La secretària,        Vist-i-plau, 

 

Anna Martí                                                                 Adriana Farran Marsà  

Presidenta de la comissió 


