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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 21 DE DESEMBRE DE 2016 

  

DATA DE LA REUNIÓ: dijous, 15 de desembre de 2016 

HORA DE LA REUNIÓ: 12.30 hores 

LLOC:  Sala de Graus Enric Valor 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: dimecres, 21 de desembre de 2016 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 21 de desembre de 2016, amb la presència dels següents 

membres: P. Abella, C. Barceló, J. E. Calabuig, J. A. Calañas, A. Carratalà, C. Castelló, B. Clavel, T. Ferrer, I. 

Genovés, J. Ll. Gómez, A. Hidalgo, M. Izquierdo, F. Martínez, J. V. Martínez, S. Maruenda, E. Miñano, C. Padilla, B. 

Pozo, A. Ricós, R. Roca, J. Sanchis i J. Tronch. La Junta també compta amb l’assistència de l’administradora de la 

Facultat, Paqui Sánchez. Excusen l’assistència: A. R. Calero, I. García, M. J. Marín i T. Suau. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 28 de novembre. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, de l’OCA preliminar dels graus i màsters de la FFTiC. 

4. Altres qüestions. 

5. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.41 h. 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 28 de novembre. S’aprova per assentiment. 

2. Informe de Deganat. El Degà dóna la benvinguda als nous membres de la Junta de Facultat (PAS i 

alumnes), i felicita les persones que han guanyat plaça recentment: L. Veres, A. Cortijo, J. M. Company, A. 

Ketiti, G. Llorca, N. Micó i S. Auban. També informa que en el Consell de Govern de demà, previsiblement, 

s’aprovarà una modificació del “Pla d’increment de la docència en valencià”. Es llevarà el requisit lingüístic 

(Valencià C1) per a les places d’ajudant doctor i de catedràtic/a d’universitat, si l’àrea de coneixement a la qual 

pertany el PDI que sol·licita la promoció acompleix amb el percentatge de docència en valencià que cada any 

es demana en els criteris d’OCA segons el mateix Pla. D’una altra banda, la setmana passada el Degà i la 

prof. Begoña Clavel, Coordinadora de Pràctiques Externes del Centre, mantingueren una reunió amb el 

director de l’ADEIT per a encetar el programa “ADEIT als centres”. Una comissió paritària recollirà propostes 
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del centre per a poder coordinar-les, difondre-les i fins i tot buscar finançament per a elles, si cal. Per part de la 

FFTC, formaran part de la comissió el Degà, la Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació i la 

Coordinadora de Pràctiques Externes del Centre. 

A continuació, i en nom de la Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació, que ha excusat la seua 

assistència, el Secretari comunica que el passat 14 de desembre tingué lloc la I Weihnachtsfeier (festa 

nadalenca alemanya) a la FFTC, que fou organitzada pel Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, el 

DAAD i l’OREiP. Comptà amb una gran participació per part de l’alumnat i del professorat de l’àrea d’alemany. 

D’una altra banda, el 16 de desembre tingué lloc al Rectorat una sessió informativa sobre beques i ajudes a 

Berkeley i Harvard (Real Colegio Complutense). Al respecte, la vicedegana enviarà un correu-resum i 

publicarà la informació a les xarxes socials. Alhora, també manifesta el seu agraïment a totes les persones de 

la FFTC que han ajudat-col·laborat-participat en l’organització dels dos dies (7 i 15 de desembre) de la segona 

edició del Desembre Europeu. Així mateix, informa que hem donat la benvinguda a l’OREiP a Dragana 

Palladin, estudiant en pràctiques provinent de la Sapienza (Roma) que estarà entre nosaltres fins a finals de 

maig de 2017. Encara en relació a l’OREiP, comunica que José Luis Valero, reforç PAS, continuarà amb 

nosaltres fins el 20 de gener de 2017. Confia que puga ampliar-se el seu contracte i agraeix les gestiones que, 

en aquest sentit, ha realitzat l’administradora de la FFTC, Paqui Sánchez. Pel que fa al futur, explica que: el 10 

de gener Ana María Martínez Romero, que gaudeix d’una beca Fulbright, assessorarà els estudiants sobre 

com sol·licitar una beca Fulbright; i el 27 de gener donarem la benvinguda als estudiants Incoming del segon 

quadrimestre. Finalment, anima tots els membres del PAS i PDI a realitzar una estada internacional i aprofitar 

les possibilitats que en aquesta matèria ofereix la UV. Manifesta el seu agraïment a tots els agents implicats 

en la internacionalització de la FFTC, així com la seua il·lusió i bon quefer. 

Per la seua banda, la Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació explica que el 19 de desembre rebé un 

correu de Carlos Castelló, coordinador de l’ADR, comunicant-li que tres estudiants havien manifestat la seua 

voluntat de formar part de la Comissió d’Igualtat de la FFTC. Els seus noms són: Miquel Pallardó Lluesma, 

Aduard-Andrei Yahia Purdoiu i Felipe Lapeña Martínez. La Junta de Facultat dóna el vistiplau a la inclusió 

d’aquestes tres persones a la Comissió. 

Posteriorment, la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat anuncia que han arribat els informes 

provisionals favorables de l’avaluació de sis graus: Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Estudios Hispánicos, 

Estudis Anglesos, Llengües Modernes i Traducció i Mediació Interlingüística (TMI). Aquests informes 

incorporen propostes de millora voluntària que afecten sobretot qüestions de metodologia. A partir de les 

recomanacions de l’ANECA, s’han fet les modificacions en l’OCA. També s’han iniciat les reunions de 

reacreditació de Periodisme, Comunicació i el Màster d’Interculturalitat. 

Finalment, el Vicedegà d’Estudis explica que estan quasi enllestits els informes dels webs de Comunicació 

Audiovisual i Periodisme, que són els graus que van a acreditació en 2017. I d’una altra banda, s’està 

treballant en la dotació de continguts de la nova web del màster en Interculturalitat. 
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3. Aprovació, si escau, de l’OCA preliminar dels graus i màsters de la FFTiC del curs 2017-2018. Pren la 

paraula la Vicedegana per a dir que dues de les propostes de millora voluntària que incorporen els informes 

que ens ha fet arribar l’ANECA parlen de la creació d’un grup zero de grec i de separar llengua alemanya 5 i 6, 

ja que, metodològicament, no és el mateix ensenyar l’alemany per a TMI que per a Llengües Modernes. Per 

aquesta raó, i encara que no compleixen el criteris d’OCA, s’ha sol·licitat desdoblament en algunes 

assignatures de Filologia Clàssica, Llengües Modernes i TMI. Pel que fa al Màster d’Interculturalitat, s’hi ha 

eliminat una optativa per a millorar la seua viabilitat. 

La Junta de Facultat decideix aprovar l’OCA preliminar per al curs 2017-2018 per unanimitat. 

4. Altres qüestions. No n’hi ha. 

5. Precs i preguntes. No n’hi ha. 

Sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 13.15 h. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


