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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DE L’11 DE GENER DE 2016 
  

DATA DE LA REUNIÓ: dilluns, 11 de gener de 2016 

HORA DE LA REUNIÓ: 12.00 hores 

LLOC:  Aula 101 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: dilluns, 21 de desembre de 2015 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària d’11 de gener de 2016, amb la presència dels següents 

membres: G. Bayo, J. Benavent, M. À. Bisbal, J. E. Calabuig, J. A. Calañas, A. R. Calero, A. Carratalà, C. Castelló, 

B. Clavel, F. Corencia, J. Ll. Gómez, V. González, A. Hidalgo, M. Izquierdo, F. Martínez, S. Maruenda, E. Miñano, C. 

Padilla, B. Pozo, A. Ricós, R. Roca, J. Sanchis, F. Suau, J. Tronch i A. Vallés. La Junta també compta amb 

l’assistència de F. Sánchez, administradora, i J. Siles, director del Departament de Filologia Clàssica, amb veu però 

sense vot. Excusen l’assistència: C. Barceló, T. Ferrer, I. Garcia i M. J. Marín. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes del 23 de setembre i del 27 de novembre de 2015. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, de l’OCA provisional dels graus del centre per al curs 2016-2017. 

4. Proposta, si escau, d’elaboració d’un protocol d’avaluació curricular per a títols en extinció. 

5. Proposta, si escau, de contractació com a professor emèrit del catedràtic de Filologia Grega Dr. Antonio 

Melero. 

6. Altres qüestions. 

7. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 
 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.15 h. 

Demana permís per a afegir un tema al punt 6, “Altres qüestions”, sobre la recusació a un professor:  

“Punt 6. Recusació d’un professor del Departament de Filologia Espanyola”. La Junta de Facultat li’l 

concedeix. 

1.  Aprovació, si escau, de les actes de les juntes del 23 de setembre i del 27 de novembre de 2015. Cal 

corregir “vegeu les taules d’àrab i xinés”, al final del punt 4 de l’acta del 27/11/2015. S’aproven per 

assentiment. 
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2. Informe de Deganat. En primer lloc, el Degà i dóna la benvinguda als estudiants que des del passat mes 

de novembre formen part de la Junta de Facultat, i també al professor Sergio Maruenda Ballester, del 

Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, que des de l’1 de gener de 2016 és el nou Vicedegà 

d’Estudis. Així mateix, lamenta la defunció del prof. Josep Lluís Sirera, catedràtic de Filologia Espanyola, 

exdegà i exvicerector. També va faltar, a finals d’any, Gonzalo Montiel, que portava la gestió cultural de la 

Nau. La bona notícia és que el prof. Manuel Pérez Saldanya, del Departament de Filologia Catalana, ha 

sigut nomenat acadèmic corresponent de la RAE. Tota la Junta se suma a la felicitació. 

Acte seguit, la Vicedegana de Relacions Exteriors i Participació anuncia que en el segon quadrimestre 

arribaran 208 estudiants d'intercanvi, i que el dia 1 de febrer serà la sessió de benvinguda. En referència a 

l’OREiP-FFTC, dóna les gràcies als tres estudiants en pràctiques que són a punt de concloure el seu període 

de formació: Alba Pla, Ana Climent i Maties Muñoz. I anuncia que a partir de la setmana que ve comptarem 

amb Mária Halašková, d’Eslovàquia, com a estudiant Erasmus + en pràctiques. També, que està previst 

organitzar un “speed-cafenet” a principis de febrer, en anglès i espanyol, per a donar la benvinguda als 

estudiants d'intercanvi, a més de l'activitat “Cantem a l’Hivern”, que lamentablement s’ha hagut de posposar. 

Així mateix, anima tothom a proposar activitats relacionades amb la internacionalització. D’altra banda, el 

divendres passat es va enviar a la llista PDI l’enllaç als vídeos que es van gravar durant el *infoday sobre 

projectes Erasmus+, celebrat el 17 de desembre de 2015. Pel que fa al programa Conèixer, serà els dies 16-

17-18 de febrer de 2016. Amparo Ricós i ella agraeixen a Carlos Castelló Vercher, responsable de l’ADR, la 

seua bona disposició i ajuda en l’organització. Finalment, informa que s’ha enviat informació als estudiants 

sobre la tercera i última convocatòria de pràctiques Erasmus + (modalitat A). 

La Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació comenta que el procés d’indexació de Quaderns de 

Filologia continua endavant. 

Per la seua banda, el Vicedegà d’Infrastructures i Economia comunica que l’exercici 2015 s’ha acabat sense 

romanent, tal com havia demanat la Junta de Facultat. Hi ha en marxa la modernització del mobiliari de 

diverses aules. La marquesina de la terrassa de la cafeteria està en projecte, i també s’està estudiant la 

possibilitat de cobrir la terrassa. Finalment, el Vicedegà remarca que totes les peticions són ateses, i que 

únicament cal paciència, ja que la nostra Facultat és molt gran (la que més titulacions té de tota la UV). 

3. Aprovació, si escau, de l’OCA provisional dels graus del centre per al curs 2016-2017. Pren la paraula la 

Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, i diu que són molt poques les modificacions respecte al curs 

passat i que ha sigut revisada per tots els coordinadors de CAT. S’aprova per unanimitat. 

4. Proposta, si escau, d’elaboració d’un protocol d’avaluació curricular per a títols en extinció. Pren la paraula 

el Degà per a explicar que, quan un estudiant suspén una assignatura, té dret a revisar el seu examen; i si 

no n’està d’acord, pot demanar que l’examen siga revisat per la Comissió de Revisió de Qualificacions de 

centre, que mira sobretot si en la revisió no s’ha acomplit algun aspecte formal, des del punt de vista de la 
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guia docent. La normativa d’avaluació curricular de la UV diu que si un estudiant que està acabant el grau, li 

queda una assignatura que no siga el TFG, s’ha presentat un mínim de quatre vegades, té almenys un 3’5 i 

la mitjana de les assignatures aprovades és de 6 o superior, pot demanar al rector l’avaluació 

compensatòria, previ informe  favorable del degà. Passa, però, que hi ha alumnes que tenen alguna 

assignatura pendent de les antigues llicenciatures. Per tal que aquestes persones no s’hagen d’adaptar al 

grau, nou alumnes de la llicenciatura de Filologia Espanyola que es troben en aquesta situació han demanat 

formalment que es busque una solució per a ells, i demanen que consensuem una eixida que no comporte 

l’adaptació al grau. El Degà considera que hem de donar una solució interna al problema. Això comporta, 

també, fer una miqueta d’autocrítica. El prof. Hidalgo, director del Departament de Filologia Espanyola, 

explica els motius pels quals no s’ha aprovat la petició dels estudiants, i considera que el problema és de la 

UV, que no ha volgut aplicar als estudiants de la llicenciatura les mateixes mesures que aplica als de grau. 

Després d’un llarg debat, finalment, la Junta de Facultat declara que no té competències per a regular la 

normativa, i que hauria de ser el Vicerectorat d’Estudis l’encarregat de dictaminar una solució al respecte. 

5. Proposta, si escau, de contractació com a professor emèrit del catedràtic de Filologia Grega Dr. Antonio 

Melero. Va ser aprovada per unanimitat en el Consell de Departament de data 21 de desembre de 2015. Ha 

canviat la normativa dels emèrits. Ara els requisits són més exigents. El prof. Melero els acompleix de sobra. 

Pren la paraula el director de Filologia Clàssica i destaca el treball i la fidelitat a la UV que acredita el prof. 

Melero. També pren la paraula la prof. C. Morenilla, catedràtica de Filologia Grega i exdirectora del 

Departament, i destaca els 40 anys de treball i l’absolut compromís del prof. Melero amb la UV, un sentit del 

compromís que l’ha portat a exercir tot tipus de càrrecs acadèmics i de gestió. Així mateix, destaca el gran 

reconeixement que el prof. Melero gaudeix a universitats de tot el món. S’aprova per unanimitat. 

6.  Altres qüestions. Recusació d’un professor del Departament de Filologia Espanyola. El Departament ha 

proposat un tribunal integrat pels profs. Mª Teresa Echenique Elizondo, Mercedes Quilis Merín i David 

Giménez Folqués. La Junta de Facultat l’aprova per unanimitat. 

7.  Precs i preguntes. L’alumne Miguel Àngel Bisbal demana que es tinguen en compte els períodes 

d’exàmens a l’hora de convocar les Juntes de Facultat. 

Sense més assumptes a tractar, el Degà clou la sessió a les 13.51 h. 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 


