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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2014 

  

DATA DE LA REUNIÓ: dimarts, 25 de novembre de 2014 

HORA DE LA REUNIÓ: 12.30 hores 

LLOC:  Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  dijous, 20 de novembre de 2014 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 25 de novembre de 2014, amb la presència dels següents 

membres: B. Alcarria, M. Aleza, R. Beltran, A. R. Calero, B. Clavel, F. Corencia, J. Ll. Gómez, A. Hidalgo, F. 

Martínez, E. Miñano, C. Padilla, B. Pozo, A. Ricós, R. Roca, E. Rodríguez, M. San Luis, J. Sanchis, J. Tronch, A. 

Vallés i T. Vega. També hi assisteixen, amb veu però sense vot, F. Sánchez (administradora) i Santiago Renard. 

Excusen l’assistència: C. Barceló, J. E. Calabuig, J. A. Calañas, T. Ferrer, V. González, G. López-Pampló, M. J. 

Marín, A. Monleón i M. Prunyonosa. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

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

2. Informe de deganat. 

3. Aprovació, si escau, dels premis extraordinaris de Grau i de Llicenciatura. 

4. Aprovació, si escau, de la modificació del Verifica del Màster en Interculturalitat. 

5. Aprovació, si escau, de la modificació del Verifica del Doctorat en Llengües, Literatures, Cultures i les 

seues Aplicacions. 

6. Modificació de l’article 33 del Reglament de Règim Intern de la FFTC per tal d’adaptar-lo al nou Reglament 

de Mobilitat de la UV aprovat al Consell de Govern de 29-X-2013. 

7. Petició de canvi d’adscripció de la professora Rosa Giménez Moreno. 

8. Adhesió, si escau, a l’acord de la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Socials al voltant de la 

dedicació docent del professorat de la Universitat de València. 

9. Altres qüestions. 

10. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.30 h. 

En primer lloc, el Degà demana permís per a introduir tres nous punts a l’ordre del dia: el nomenament del 

Dr. José Antonio Calañas Continente com a representant de l’àrea d’alemany a la Comissió Assessora de 
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Llengües L2, amb efectes del 9 de desembre de 2014 i en substitució de la Dra. Ana R. Calero; l’adhesió, 

si escau, al manifest del Comité d’Empresa de RTVV amb motiu de l’aniversari del tancament de l’ens 

públic; i l’aprovació, si escau, de la proposta d’obres no previstes al Pla Director. La Junta de Facultat li 

atorga el permís per a incloure’ls. 

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 el Degà i lamenta el decés de Cristina Civera, cap 

de servei d’Extensió Universitària i directora de la Nau Gran. Així mateix, felicita la Vicedegana de 

Relacions Exteriors i Participació, que ha sigut nomenada ajudant del Vicerector d’Internacionalització i 

Cooperació. D’altra banda, i en referència a les eleccions del passat dia 20 de novembre, comunica que, 

per un error, cal repetir les eleccions a Claustre el proper dia 1 de desembre. Pel que fa a les eleccions a 

Junta de Facultat, destaca la gran participació del PDI i manifesta el seu agraïment a les persones que, a 

partir del proper dia 28 de novembre, deixaran de ser membres de la Junta de Facultat: Milagro San Luis 

(PAS); Javier Cid, Marina Gea, Francisco Giménez, Albert Gradolí, Jesús Isabel i Borja Ramírez 

(Estudiants); i Milagros Aleza, Rafael Beltrán, Miguel Fuster, Gonçal López-Pampló, Ana Monleón, 

Carolina Moreno, Dolors Palau, Barry Pennock, Manuel Prunyonosa i Inés Rodríguez (PDI). 

A continuació, la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat informa que s’han publicat els criteris 

d'OCA per grau i màsters i cada CAT està confeccionant l’OCA provisional del 15-16. La dels màsters es 

demanarà més endavant. En la propera junta de desembre es passaran les OCA provisionals per al seu 

enviament a Vicerectorat. Entre les novetats figueren l’ampliació del percentatge de la docència en 

valencià i que el TFG siga en valencià i en castellà. Està pendent que s’aprove l’horari especial per al 

segon quadrimestre de 4t i l'augment d'una hora per a les pràctiques externes. Informa també que en la 

Comissió d’Estudis s’han creat dos grups de treball, el primer dedicat a qüestions relatives a gestió 

acadèmica (calendari dels exàmens, horari especial de quart de grau, convocatòria d’avançament i 

actualització de la normativa, modificació del reglament del TFG, etc.) La representant de la Facultat és 

l’administradora del centre. El segon grup estudia la possibilitat de desenvolupar l’avaluació curricular o 

per compensació. Informa també que s’ha respost a les al·legacions d'ANECA de les titulacions 

filològiques. Respecte a Qualitat, informa que diversos representants del comitè de qualitat van acudir a 

una xarrada que es va impartir a l’ETSE el 2 d’octubre sobre el programa REACREDITA. Posteriorment, es 

va donar una xerrada a la Facultat sobre el SGIQ (4 de novembre). Els màsters que van acreditar-se al 

febrer són el Màster de Continguts, Màster d'Interculturalitat i Màster en Investigació en Llengües i 

Literatures. Per últim, recorda que està obert el termini per a realitzar les enquestes del professorat. 

Per la seua banda, la Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació comenta que el volum d’estudis 

lingüístics de Quaderns de Filologia està molt avançat; en canvi, el d’estudis literaris va més lent. També 

que les bases del III Concurs de Microrelats estaran obertes fins al 25 de febrer. I que la programació de la 

Ràdio de la FFTC s’ha ampliat amb nous programes i col·laboradors.  
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A continuació, la Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació comenta que el SFPIE ha concedit 

5.500 euros a la FFTC per a tres fases d’implementació de les activitats d’innovació educativa. Pel que fa 

a l’OREiP, anuncia que des de setembre comptem amb un espai físic i una oficina dotada de personal 

d’administració i serveis, més estudiants en pràctiques. També enumera les activitats organitzades en les 

darreres setmanes per l’OREiP, o en què ha participat. Anuncia que el 10 de desembre començarà el 

primer Speed-Cafenet del curs acadèmic (espanyol-anglés), que serà intercampus (amb Farmàcia i Dret); i 

que la propera setmana llançarem el banc del temps i els tàndems d’idiomes. Així mateix, s’està preparant 

un xicotet documental-reportatge sobre la Facultat amb finalitats d’internacionalització. Finalment, 

comunica que en la darrera Comissió de Mobilitat del Centre es decidí crear tres grups de treball 

relacionats amb la internacionalització i la mobilitat. Respecte a la Nau Gran, agraeix a tots els companys 

de la FFTC que han col·laborat amb el volum d’homenatge a la Nau Gran a propòsit dels 15 anys, i 

comunica que el nou responsable-cap d’itinerari de la Nau Gran de la Facultat és el prof. Rafael Roca, 

secretari de la FFTC. 

3. Aprovació, si escau, dels premis extraordinaris de Grau i de Llicenciatura. La proposta de premiats és la 

següent: 

- Premis Extraordinaris de Diplomat i Llicenciat: 

Titulació Titulats 
Premis 

(segons quota) 
Nom i Cognoms Mitjana 

Llicenciatura Filologia Clàssica 
1

9 
1 Fco. Javier Casinos Mora 3.06 

Llicenciatura Filologia Hispànica 
6

40 
1 Ana M. Zomeño Gurrea 2.81 

Llicenciatura Filologia Francesa 
1

3 
1 Andrés Beltrán Zaragoza 1.20 

Llicenciatura Filologia Italiana      1 1 Carmen Marín Gómez 1.65 

Llicenciatura Filologia Catalana 
4

15 
1 Aina Reig Gascón 3.09 

Llicenciatura Filologia Anglesa 
1

57 
1 Ana De Scals Gil 1.90 

Llicenciatura Filologia Alemanya      3 1 Eva María Albelda Barba 3.06 

Llicenciatura Traducció i Interpretació 9 1 Margarita Escrig Pisa 1.33 
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Premis Extraordinaris en els estudis de grau: 

Titulació Titulats 
Premis 

(segons quota) 
Nom i Cognoms Mitjana 

Grau Comunicació Audiovisual      70 2 
Ana Clara Rey Segovia 

Ludia Aurora Pérez Pérez 

2.40 

2.40 

Grau Periodisme      73 2 
Mónica Marhuenda Micó 

Carolina Puertos March 

2.40 

2.40 

Grau Estudis Anglesos     105 3 

Gael Guillaume Lescot 

Ana Ros Benavent 

Juan Miguel Asins Ferrándiz 

2.40 

2.40 

2.40 

Grau Filologia Catalana      46 1 José Ángel Cano Mateu 2.40 

Grau Filologia Clàssica     14 1 Andrea Sánchez i Bernet 2.40 

Grau Estudis Hispànics      81 2 
Adrià Pardo Llibrer 

Sergio Rosa Ferrero 

2.52 

2.52 

Grau Llengües Modernes i les seues 

Lliteratures 
    33 1 Ana María Zomeño Gurrea 2.40 

Grau de Traducció i Mediació  

Interlingüística 
    47 1 Helena Figueroa López 2.40 

 

S’aprova per assentiment. La Junta acorda felicitar els premiats. 

4. Aprovació, si escau, de la modificació del Verifica del Màster en Interculturalitat. Els responsables del 

Màster en Interculturalitat han presentat una sol·licitud de modificació del Verifica perquè el Màster passe 

de tindre una docència presencial a una docència semipresencial. S’aprova per unanimitat. 

5. Aprovació, si escau, de la modificació del Verifica del Doctorat en Llengües, Literatures, Cultures i les 

seues Aplicacions. Els responsables del Doctorat han presentat una sol·licitud de modificació del Verifica 

perquè en compte de 30 places de nou ingrés el Doctorat n’oferte 50; i perquè s’hi afegisca el Màster en 

Estudis Anglesos Avançats, l’òrgan responsable del qual és el Departament de Filologia Anglesa i 

Alemanya. S’aprova per unanimitat. 

6. Modificació de l’article 33 del Reglament de Règim Intern de la FFTC per tal d’adaptar-lo al nou 

Reglament de Mobilitat de la UV aprovat al Consell de Govern de 29-X-2013. 

D’aquesta manera, on diu: 

Llicenciatura Comunicació Audiovisual 
1

2 
1 Anna Dasí Castellar 1.67 

Llicenciatura Periodisme 
2

4 
1 Ana Martínez Gea 2.92 
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“Article 33. Comissió de Mobilitat de Centre 
1. Hi haurà una Comissió de Mobilitat de Centre en cadascuna de les facultats o escoles de la 
Universitat de València, que estarà integrada pels o per les membres següents: 
a) El degà o la degana o persona en qui delegue, que la presideix. 
b) El coordinador o la coordinadora de mobilitat de centre. 
c) Els coordinadors o les coordinadores de mobilitat de titulació de cadascuna de les titulacions de 
grau adscrites al centre. 
d) Un coordinador o una coordinadora de mobilitat de les titulacions de màster i doctorat adscrites 
al centre. Serà triat per i entre els esmentats coordinadors o coordinadores i nomenat o nomenada 
pel degà o degana del centre. 
e) L’administrador o administradora de centre o membre del PAS en qui delegue. 
f) Un o una estudiant triat o triada per l’assemblea de representants (ADR) del centre”. 

 

Es proposa que diga: 

“Article 33. Comissió de Mobilitat de Centre 
1. Hi haurà una Comissió de Mobilitat de Centre en la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació de la Universitat de València, que estarà integrada pels o per les membres següents: 
a) El degà o la degana o persona en qui delegue, que la presideix. 
b) El coordinador o la coordinadora de mobilitat de centre. 
c) Els coordinadors o les coordinadores de mobilitat de titulació de cadascuna de les titulacions de 
grau adscrites al centre. 
d) Un coordinador o una coordinadora de mobilitat de les titulacions de màster i doctorat adscrites 
al centre. Serà triat per i entre els esmentats coordinadors o coordinadores i nomenat o nomenada 
pel degà o degana del centre. 
e) L’administrador o administradora de centre o membre del PAS en qui delegue. 
f) Un o una estudiant triat o triada per l’assemblea de representants (ADR) del centre”. 

 

S’aprova la modificació per unanimitat. 

7. Petició de canvi d’adscripció de la professora Rosa Giménez Moreno. Des del Servei de Recursos 

Humans (PDI) de la Universitat de València hem rebut la sol·licitud de la professora Rosa Giménez 

Moreno, Titular d’Universitat del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, en la qual manifesta el seu 

desig d’adscriure’s a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Sotmesa a la consideració de la 

Junta, la petició s’aprova per unanimitat. 

8. Adhesió, si escau, a l’acord de la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Socials al voltant de la 

dedicació docent del professorat de la Universitat de València. El secretari fa lectura pública de l’acord. 

Malgrat manifestar-se’n d’acord, Milagros Aleza i Evelio Miñano fan intervencions en el sentit que caldria 

implementar mesures per tal de garantir la diversitat de l’oferta educativa. Per la seua banda, Santiago 

Renard i Josep Lluís Gómez Mompart diuen que caldria afegir-hi un paràgraf relatiu a la precària situació 

en què es troben els professors associats. Finalment, la Junta de Facultat decideix aprovar l’adhesió a 

l’acord sempre i quan s’hi afegisca els següent paràgraf: “Dedicació dels professors associats. Aquest 

col·lectiu, que ja era discriminat i patia, sobre la inestabilitat del seu tipus de contracte, unes condicions 

salarials indignes de la docència universitària agreujades amb la rebaixa del 5 % que tots hem sofert, ha 

patit un augment de dedicació que ha implicat la no renovació d’una bona part de contractes. El primer pas 

i mínim haurà de ser recuperar els nivells de dedicació anteriors al Decret Wert: 16,5 crèdits (o 165 hores) 

per a l’associat de 6 + 6 h, 8,25 per al 3 + 3 h, i proporcionalment els altres tipus de contracte. Així mateix, 
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és una discriminació injustificable que no puguen incloure la seua investigació en les memòries dels 

departaments, amb el prejudici que això suposa. La consideració de l’associat ha d’ésser plenament de 

PDI i no la d’un “docent” sense més. D’altra banda, també cal afegir-hi que l’aplicació de la reducció docent 

hauria de garantir la diversitat de l’oferta acadèmica”. 

9. Aprovació, si escau, del nomenament del Dr. José Antonio Calañas Continente como representant de 

l’àrea d’alemany a la Comissió Assessora de Llengües L2, amb efectes del 9 de desembre de 2014 i en 

substitució de la Dra. Ana R. Calero. S’aprova per unanimitat. 

10. Adhesió, si escau, al manifest del Comité d’Empresa de RTVV amb motiu de l’aniversari del tancament 

de l’ens públic. El secretari fa lectura pública del manifest. S’aprova per unanimitat. 

11. Aprovació, si escau, de la proposta d’obres no previstes al Pla Director. Pren la paraula el Vicedegà 

d’Infraestructures i Economia, i comunica que Les obres de la Setena Planta conclouran el 15 de 

desembre. També explica que és fonamental que siga aleshores quan s’escometa l'obra d'obertura de 

porta a la futura terrassa de la cafeteria. Gerència i Vicerectorat de la Universitat ens demanen que donem 

el vistiplau a la planificació que han programat. Diu que aquesta proposta no ha passat per Comissió 

d'Obres i Espais perquè ha arribat aquest matí. Simplement ha fet un correu per assabentar els membres 

de la COE. Diu que, per fortuna, la major part dels membres són també a aquesta Junta i, a més, ha rebut 

les respostes afirmatives de Ferran Carbó i Tina Suau. La proposa en qüestió és: 

 - Fer la porta en el vestíbul que hi ha front als serveis i davant al cafeteria. 

 - Llevar les portes de vidre que actualment tanquen la cafeteria (perquè els tècnics de seguretat ho 

exigeixen, donat que plantegen la nova porta en la façana de la Facultat com porta d'evacuació de la 

cafeteria a l'exterior). 

 - Donar el vistiplau a la UT per a preparar, al més aviat possible (en tot cas, abans del 15 de desembre), 

un projecte parcial (i un pressupost no superior al 60.000 euros) per obrir la nova porta. 

 - Assumir com a Facultat el condicionament posterior de la terrassa. 

La proposta s’aprova per assentiment. 

12. Altres qüestions. No n’hi ha. 

13. Precs i preguntes. Milagros Aleza pren la paraula i demana que s’arregle el tema del reservat per a 

PDI a la cafeteria, ja que actualment el soroll és insuportable i no hi ha manera de parlar. En la seua 

opinió, l’eliminació de la cafeteria de PDI ha redundat en perjudici de la comunicació entre el professorat 

de la FFTC. 

Per la seua banda, Santiago Renard proposa col·locar enganxines que recorden que s’han de deixar pots 

de refrescs ni gots de cafè a l’escala d’accés a la FFTC. 

Sense més assumptes a tractar, el Degà agraeix als membres de la Junta de Facultat la seua presència, 

paciència i puntualitat. La sessió es clou a les 13.50 h. 
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Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


