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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 22 DE SETEMBRE DE 2014 

  

DATA DE LA REUNIÓ: dilluns, 22 de setembre de 2014 

HORA DE LA REUNIÓ: 12 hores 

LLOC:  Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  dijous, 18 de setembre de 2014 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 9 de juny de 2014, amb la presència dels següents 

membres: M. Aleza, J. E. Calabuig, F. Corencia, J. Ll. Gómez, A. Hidalgo, M. J. Marín, F. Martínez, E. Miñano, C. 

Padilla, B. Pozo, M. Prunyonosa, A. Ricós, R. Roca, M. San Luis, J. Sanchis, J. Tronch i A. Vallés. També hi varen 

assistir, amb veu però sense vot, F. Sánchez (administradora) S. Renard (director del Departament de Teoria dels 

Llenguatges i Ciències de la Comunicació) i M. Martínez (director del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya). 

Varen excusar l’assistència: C. Barceló, R. Beltran, J. A. Calañas, A. Calero, B. Clavel, T. Ferrer, V. González, G. 

López-Pampló i D. Palau. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta anterior. 

2. Informe de deganat. 

3. Aprovació, si escau, del manual de qualitat de centre. 

4. Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal per a convocatòria extraordinària d’examen. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Pla d’Estudis del Màster en Investigació en 

Llengües i Literatures. 

6. Altres qüestions. 

7. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.13 h. 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta anterior. S’aprova per assentiment. 

2. Informe de deganat. En primer lloc pren la paraula la Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació, i 

explica que dies enrere va mantindre una reunió amb l’empresa Comunico pel tema de la digitalització de 

Quaderns de Filologia. També, que el volum lingüístic ja està tancat i que el literari està una mica més 

retardat. Pel que fa a Igualtat, explica que ja ha sigut convocat el premi Olga Quiñones; i pel que fa a 
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Comunicació, que ja s’havia reprès el funcionament normal de l’estudi de la Ràdio-TV de la FFTC després 

de les obres. 

A continuació pren la paraula la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat. Comenta que s’estan 

matriculant els alumnes Erasmus, i manifesta el seu agraïment amb el personal de Secretaria per la 

manera com s’està desenvolupant el procés. Pel que fa a Qualitat, explica que aquesta setmana s’estan 

omplint les enquestes de satisfacció de Grau. 

El Vicedegà d’Infrastructures i Economia informa que la Comissió d’Obres continua reunint-se regularment; 

que, ara mateix, les obres se situen a la setena planta, on potser avançaran a major velocitat que a la 

resta de plantes. Agraeix a les persones que han dedicat par del seu temps a l’estiu perquè les aules 

estigueren a punt a l’inici del curs. Explica que l’ADR ocuparà un nou espai de la primera planta, i que, 

provisionalment, la sala contigua a la Sala de Juntes serà ocupada per l’IULMA. També comenta que els 

departaments de Teoria dels Llenguatges i Filologia Anglesa i Alemanya tenen molta pressió demogràfica i 

necessiten més espais. En conseqüència, dos espais del semisoterrani seran cedits al Departament de 

Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació, mentre que el despatx que ocupava l’IULMA serà 

cedit al Departament de Filologia Anglesa i Alemanya. El prof. Santiago Renard, director del Departament 

de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació, demana que no es tanque encara el repartiment 

d’espais. 

3. Aprovació, si escau, del manual de qualitat de centre. Pren la paraula la Vicedegana d’Ordenació 

Acadèmica i Qualitat, que comenta que és necessari aprovar-lo per a poder passar l’acreditació. Sotmés a 

la consideració de la Junta de Facultat, aquesta decideix aprovar-lo per assentiment. 

4. Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal per a convocatòria extraordinària d’examen. Des del 

Departament de Filologia Catalana, i a petició de l’estudiant Miquel Alcaraz Andrés, ens ha arribat una 

proposta de nomenament de tribunal per a convocatòria extraordinària d’examen de l’assignatura 

“Sociolingüística Catalana”, de la qual és responsable el professor Lluís B. Polanco Roig. Els professors 

proposats com a membres del tribunal són: Emili Casanova Herrero, Manuel Pérez Saldanya i Miquel 

Nicolàs Amorós. La Junta de Facultat decideix aprovar la proposta per assentiment. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Pla d’Estudis del Màster en Investigació en 

Llengües i Literatures. Pren la paraula el Degà, que informa dels canvis que proposa la CCA del màster en 

llengües i literatures, i que consisteixen a passar de 40 a 30 els crèdits optatius i dividir cada mòdul optatiu 

de 10 crèdits en 2 de 5. El document complet ha estat a disposició dels membres de la Junta. Sotmesa la 

plantilla a votació, la Junta de Facultat decideix aprovar-la per assentiment. 

6. Altres qüestions. No n’hi ha. 

7. Precs i preguntes. Milagros Aleza demana que es col·loquen cartells assenyalant que cal apagar els 

mòbils a les aules. D’altra banda, pregunta quan s’habilitarà, a la cafeteria, l’espai reservat per a PDI. 

Finalment, i pel que fa a la ventalla, diu que cal vigilar, perquè la seua retirada farà pujar la temperatura 
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dels despatxos considerablement. El Vicedegà d’Infraestructures i Economia li respon que això té fàcil 

solució, per exemple, apegant un vinil a la finestra. 

I sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 12.55 h. 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


