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ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE FACULTAT DE 9 DE NOVEMBRE DE 2015 
 

 

DATA DE LA REUNIÓ: Dilluns, 9 de novembre de 2015 

HORA DE LA REUNIÓ: Fins a les 14 hores 

LLOC: Virtual 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dijous, 5 de novembre de 2015 

 

 

La Junta de Facultat es va reunir, a través del correu electrònic, en sessió extraordinària de 9 de novembre de 

2015, amb la participació dels següents membres: C. Barceló, J. Benavent, M. Broch, J. E. Calabuig, J. A. 

Calañas, A. R. Calero, A. Carratalà, B. Clavel, F. Corencia, T. Ferrer, I. Garcia, J. Ll. Gómez, V. González, A. 

Hidalgo, M. Izquierdo, M. J. Marín, F. Martínez, J. V. Martínez, E. Miñano, C. Padilla, B. Pozo, S. Renard, A. 

Ricós, R. Roca, J. Sanchis, F. Suau, J. Tronch i A. Vallés. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Punt únic: Modificació, si escau, de l’apartat B de la normativa d’exàmens de la Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació aprovada en Junta de Facultat de data 22 desembre de 2014. 

 

ACORDS: 
 

Per tal d’evitar les situacions de conflicte esdevingudes durant el darrer any, el Vicedeganat d’Ordenació 

Acadèmica i Qualitat ha considerat que, en cas de coincidència d’exàmens, siga més senzill canviar la data 

d’examen dels grups que tenen menys estudiants; i per això proposa que, en l’apartat B de la normativa 

d’exàmens de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació aprovada en Junta de Facultat de data 22 

desembre de 2014, on diu: “Per a resoldre les coincidències d’assignatures s’aplicaran els següents criteris 

amb aquest ordre de prevalença: 1. Bàsica. 2. Obligatòria. 3. Optativa. 4. La de major nombre d’alumnat 

matriculat sobre la de menor”, que hi diga: “Per a resoldre les coincidències d’assignatures es mantindrà la 

data i horari de la de major nombre de matriculats i es modificarà la de menys. En cas de coincidir el nombre 

de matriculats, s’aplicaran els següents criteris amb aquest ordre de prevalença: 1. Bàsica. 2. Obligatòria. 3. 

Optativa”. 

En conseqüència, es va demanar als membres de la Junta de Facultat que feren arribar, per correu electrònic, 

al Secretari de la FFTC el seu vot al respecte. Podien fer-ho des del dia de la convocatòria de la Junta i fins a 

les 14 hores del dilluns 9 de novembre, i el vot pot tenir tres expressions: 
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-Sí (a la proposta de modificació) 

-No (a la proposta de modificació) 

-Abstenció (a la proposta de modificació) 

Realitzat el recompte dels vots emesos per correu electrònic fins a les 14 h del dia 9 de novembre de 2015, el 

resultat de la votació és el següent: 

-Núm. total de vots: 28 (quòrum suficient) 

-Sí (a la proposta de modificació): 27 

-No (a la proposta de modificació): 0 

-Abstenció (a la proposta de modificació): 1 

En conseqüència, la Junta de Facultat aprova la proposta de modificació de la normativa d’exàmens per 

majoria absoluta dels participants en la votació. 

 
Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 14.15 h. 

 

 

  

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 


