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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 3 DE NOVEMBRE DE 2021 

  

DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 3 de novembre de 2021 

HORA DE LA REUNIÓ: 12 hores 

LLOC:  Sala de Graus “Enric Valor” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  Dijous, 28 d’octubre de 2021 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 3 de novembre de 2021, amb la participació dels següents 

membres: P. Abella, M. R. Álvarez, J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, M. J. Coperías, J. C. de 

Miguel, I. Genovés, D. Giménez-Folques, A. Hidalgo, M. Izquierdo, S. Maruenda, E. Miñano, C. Padilla, D. Palau, J. 

Peris, B. Pozo, A. Ricós, J. Sanmartín, L. C. Souto i J. L. Teodoro. Excusen l’assistència: B. Clavel, I. Garcia-Wistädt, 

B. Pennock, F. Robles, R. Roca. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes corresponents a les Juntes de Facultats dels dies 21 d’abril, 26 de maig, 

15 de juny, 29 de juliol, 23 de setembre i 25 d’octubre de 2021. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, del pressupost de Laboratoris Docents i Suport a la Docència. 

4. Aprovació, si escau, dels Premis Extraordinaris de Grau i Màster del curs acadèmic 2020-2021. 

5. Aprovació, si escau, de la normativa per al calendari d’exàmens i la distribució d’aules i horaris de la FFTiC. 

6. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre les universitats de Konstanz, Milano i València. 

7. Altres qüestions. 

8. Precs i preguntes. 

 

 

ACORDS: 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes corresponents a les Juntes de Facultats dels dies 21 d’abril, 26 de maig, 

15 de juny, 29 de juliol, 23 de setembre i 25 d’octubre de 2021. S’aproven totes les actes per assentiment. 

2. Informe de Deganat. La Vicedegana de Comunicació i Participació, Dolors Palau, informa que s’ha tancat 

el procés d’elecció de delegades i delegats de curs per al curs acadèmic 2021-2022 per tal d’afavorir el 

contacte de l’estudiantat dels graus amb les persones coordinadores dels graus i el deganat. D’una altra 
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banda, informa de la sessió presencial del lliurament dels premis del VI concurs Trau la Llengua de la 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació del passat 29 d’octubre de 2021. 

La Vicedegana d’Internacionalització i Innovació, Ana R. Calero, agraeix la participació del PDI en les 

jornades Innovation Rooms de la FFTIC celebrades el passat 15 de juliol en format virtual per causa de la 

COVID-19. D’altra banda, informa que hem rebut resolució positiva del Projecte d’Innovació de Centre (PIC) 

per al curs 2021-2022, que es concretarà en tres accions: dues coordinades des de l’equip deganal i una 

altra coordinada per la prof. Dra. Inés Rodríguez. La Vicedegana parla també de la recent creació del Portal 

de Docència... i de l’assistència a la reunió del consell acadèmic de MOTIVEM, on es van explicar les 

novetats per a la convocatòria del concurs del present curs. Pel que fa a l’aliança d’universitats europees 

FORTHEM, la Vicedegana explica que la reunió de la Comissió de Relacions Internacionals es va informar 

de la renovació de la beca al consorci europeu en 2022 i l’ampliació de les universitats membres a 9, a més 

de que s’han reprès les activitats presencials a tots els nivells entre els socis de l’aliança (reunions, signatura 

de convenis, titulacions conjuntes). Pel que fa a Internacionalització, la Vicedegana informa de l’èxit de la 

campanya de vacunació de l’alumnat outgoing coordinada per la UV amb la Generalitat Valenciana, i ofereix 

les dades de l’alumnat internacional a la nostra Facultat (760 alumnes incoming i 268 alumnes outgoing), a 

l’hora que agraeix la tasca del professorat coordinador i del personal d’administració i serveis (OREIP). El 9 

de setembre la FFTIC va celebrar la sessió de benvinguda (virtual) a l’alumnat incoming (...). el dia 18 

d’octubre es va celebrar una edició reduïda del Speed Cafenet de la FFTIC (...). En altres assumptes, la 

Vicedegana destaca el lliurament de l’informe de mobilitat del centre a la Unitat de Qualitat de la UV (...) 

Desembre europeu (...) 13-15 d’octubre es va celebrar una reunió de la sectorial d’internacionalització de la 

CRUE en la UV (...). 

En l’apartat de Pràctiques Externes, la Vicedegana fa referència a l’informe de la coordinadora de pràctiques 

del centre, Begoña Clavel, que ha excusat la seua assistència. Destaca que totes les assignacions s’han 

produït sense incidències i que estan aprovades les sol·licituds de reconeixement. D’altra banda, la 

coordinadora informa de les reunions amb UV Ocupació per a l’organització del proper Fòrum d’Ocupació 

de la UV que es celebrarà a finals de març de 2022. 

El Vicedegà de Postgrau i Investigació, Josep L. Teodoro, informa del començament amb normalitat dels 

màsters i de l’escrit justificatius d’un grup de baixa matrícula en italià que s’ha enviat al VR de Professorat i 

Ordenació Acadèmica. S’ha sol·licitat a les direccions dels màsters la relació dels premis extraordinaris per 

al curs acadèmic 2020-2021, i s’han resolt les persones guanyadores dels premis de pòsters científics dels 

màsters. El Vicedegà informa que s’ha presentat una al·legació a la memòria d’investigació i una petició al 

VR d’Investigació per a que es reconsidere el punt del barem sobre les publicacions d’actes de congressos. 

S’ha produït també la renovació dels membres de la Comissió d’Investigació (...). Pel que respecta a 

Quaderns de Filologia, el Vicedegà informa de la reunió mantinguda amb la directora del Servei de 

Publicacions de la UV, Teresa Ferrer, al voltant de les monografies d’ANEJOS, que es desvincularia de 
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Quaderns de Filologia per a ser una publicació independent sota el paraigua del SPUV, amb totes les normes 

i criteris d’indexació escaients. A més, la publicació comptaria amb el segell de qualitat propi al qual opten 

una sèrie de col·leccions del SPUV, atès que ANEJOS compleix amb quasi la totalitat dels criteris. El SPUV 

afavoriria l’accés a un segell internacional de qualitat al que presenta les seues publicacions i publicaria tot 

el fons de ANEJOS en el seu web. S’està estudiant també un canvi de nom de la publicació. La proposta 

s’ha presentat al Consell de Redacció de Quaderns, que l’ha aprovada per unanimitat. 

La Vicedegana de Cultura, Igualtat, Polítiques Inclusives i Sostenibilitat, Begonya Pozo, informa que, en la 

part de cultura, s’han realitzat les 4 sessions previstes d’autors i autores a les aules d’aquest semestre, totes 

de forma presencial a excepció d’una. Pel que fa a les exposicions, es manté el criteri de acollir les pròpies 

a l’Espai Cultural de la FFTIC i altres amb col·laboració amb el VR en altres espais, com la que hi ha al 

corredor de la planta baixa. Pel que fa a Igualtat, la Vicedegana agraeix el treball de Patricia Bou i Luis Cano, 

que deixen la Comissió d’Igualtat i dona la benvinguda a Maricel Esteban, Jordi Sanchis, Rosa Álvarez, 

Míriam Izquierdo, Puri Mascarell i Julia Haba. Informa també del debat suscitat a les àrees al voltant del Pla 

Pilot Concilia, al que s’han adherit el Departament de Filologia Espanyola al complet i les àrees de Filologia 

Francesa, Àsia Oriental i Comunicació. En la reunió d’octubre s’acordà un escrit remés al VR insistint en la 

necessitat d’una dotació econòmica i de mesures objectives clares per a una aplicació efectiva del Pla 

Concilia. El proper 12 de novembre es torna a reunir la Comissió per tractar les activitats a realitzar durant 

el 25N. 

El Vicedegà d’Estudis de Grau, Sergio Maruenda, informa que la Facultat va rebre l’ofici de baixa matrícula 

per part del Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica a resoldre en una data anterior a la de la fi 

del procés de matrícula de l’alumnat internacional (30 de setembre) i de les resolucions de modificacions 

(17 d’octubre). Aquests dos processos fan variar molt les dades de baixa matrícula, les quals, efectivament, 

es van reduir substancialment al lliurament de les justificacions posteriors. Així, del llistat remès pel 

Vicerectorat, només s’han tancat dos grups en Traducció i Mediació Interlingüística i en Filologia Clàssica. 

Ambdós grups es varen crear per resoldre situacions conjunturals d’excés d’alumnat repetidor i han complert 

la seua funció. La resta de grups afectats responen tradicionalment a grups de minor. Com és preceptiu, 

l’informe del centre va demanar el seu manteniment, i així ha estat confirmat pel Vicerectorat. 

El Vicedegà d’Estudis de Grau informa també sobre les reunions mantingudes amb UV Ocupació per a 

l’organització del proper Fòrum d’Ocupació de la FFTIC, què es celebrarà al mes de març. De moment s’està 

treballant en la modalitat (presencial o híbrida), ateses les dades de l’edició anterior, i en la configuració d’un 

programa atractiu per a l’alumnat, que no sol acudir massivament a aquest esdeveniment. El Vicedegà i la 

Coordinadora de Pràctiques del Centre es reuniren el passat 14 d’octubre amb els responsables de la nova 

Càtedra de Negocis Conversacionals de la UV que faran una proposta d’activitat per a l’alumnat i oferiran la 

possibilitat de pràctiques professionals, amb possibilitat, fins i tot, de continuar amb un contracte laboral. El 

Vicedegà d’Estudis de Grau informa també de la seua participació en la Comissió Assessora de Beques de 
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Col·laboració per al curs 2021-2022. En la proposta inicial enviada de concessió de 114 beques, hi ha 10 

per la FFTIC, distribuïdes de la següent forma per departaments: Filologia Anglesa i Alemanya (3), Filologia 

Catalana (1), Filologia Clàssica (1), Filologia Espanyola (2), Filologia Francesa i Italiana (1) i Teoria dels 

Llenguatges i Ciències de la Comunicació (2). Per últim, el Vicedegà informa sobre el treball de les 

comissions de reforma dels graus en Llengües Modernes i les Seues Literatures, Traducció i Mediació 

Interlingüística i Estudis Anglesos. 

La Degana de la FFTIC, Amparo Ricós, informa sobre els acords presos en distints Consells de Govern des 

del juliol. Entre els que afecten a la FFTIC destaquen: 

 El canvi de denominació del Servei de Política Lingüística per Servei de Llengües i Política 

Lingüística afecta a la Comissió de Llengües Estrangeres, que passa a ser una subcomissió dins 

del nou esquema, amb la qual cosa la FFTIC perd representació. La FFTIC va expressar la seua 

oposició i descontent amb aquesta decisió. 

 Es van aprovar les modificacions dels Màsters de Continguts i Formats i del Màster en Estudis 

Anglesos Avançats, a l’hora que s’ha modificat el RUCT per adscriure tots els màsters al centre. 

Pel que fa al MAES, a més a més, la modificació ha fet que entre dins del nou RD del 29 de 

setembre, per la qual cosa es retarda la seua reacreditació prevista per a 2022. 

 Es va aprovar el reglament de reunions presencials, mixtes i a distància. La degana parla dels 

aspectes més rellevants d’aquestes noves regulacions. 

 Es va aprovar també l’expressió d’interès del nou Màster en Llengua i Literatura Catalanes, tot i 

que encara no s’ha enllestit. 

 La degana dona l’enhorabona als premis extraordinaris de doctorat de la nostra facultat per a 

Lorena Cano, Anthony Nuckols i Amparo Soler Bonafont. 

 Al proper Consell de Govern (4 d’octubre) s’aprovaran els criteris d’OCA per al curs 2022-2023. 

Cal destacar l’augment definitiu de la docència en valència al 50%. Caldrà veure l’impacte en les 

titulacions de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Filologia Clàssica, atès que la resta de 

graus tenen la llengua de docència marcada per VERIFICA. 

Pel que fa a Qualitat, la Degana informa que s’han elaborat i lliurat al SAIQ els informes de mobilitat i de 

pràctiques externes. 

S’ha encetat també el procés d’avaluació del DOCENTIA per al present curs. La degana informa que, arran 

del recurs presentat per un/a docent del Departament de Filologia Espanyola pel que fa als punts per impartir 

docència en altra llengua, atès que Filologia Espanyola no té la possibilitat d’impartir docència en cap altra 

llengua, aquest criteri es modificarà en la següent convocatòria.  

La Degana informa també de les al·legacions presentades per la CRUE a l’esborrany de la LOSU per la 

qüestió del finançament i de la taxa de reposició. La Rectora va comentar també que s’obriria un procés de 

debat per al pronunciament dels departaments i dels centres. 
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D’altra banda, la UV està preparant un nou catàleg d’eines informàtiques per 2023-2024 que afectarà als 

processos de gestió, com ara la signatura de les actes d’avaluació directament des de Aula Virtual. La 

Degana informa que aquesta opció es provarà amb tota probabilitat al segon semestre al nostre centre. 

S’ha elaborat també un protocol d’actuació per a salut mental, una reivindicació que ja es va fer a 2018. Es 

farà una campanya de presentació i s’organitzaran cursos de formació, especialment adreçats al personal 

d’atenció al públic.  

La Degana felicita en nom de la Junta a totes les persones que han promocionat en aquests mesos, a l’hora 

que agraeix el treball de les comissions de contractació. Informa, a més a més, de la recent convocatòria 

d’eleccions a Junta de Centre i ADR per a l’alumnat i de Claustre per a PDI, PAS i estudiants. 

Per últim, s’informa del retorn a la normalitat (amb cura) pel que fa a la celebració de les graduacions 

ajornades per la COVID-19 i s’insisteix en el compliment de les mesures de seguretat per part de totes i tots 

perquè tot continue anant bé. 

Acabat l’informe del Deganat, s’obri un torn d’intervencions. La prof. Maria José Coperías intervé per indicar 

que també havia fet una reclamació sobre la memòria d’investigació i pregunta si s’ha presentat. El Vicedegà 

de Postgrau i Investigació respon que, al tractar-se d’una remarca sobre el barem, es portarà amb la resta 

d’al·legacions. Sobre el DOCENTIA, la prof. Maria José Coperías comenta que es feia una discriminació 

positiva envers la resta d’àrees, atorgant uns punts que no haurien d’estar. A la comissió de coordinació del 

DOCENTIA es va comentar que es faria un re-escalament a totes les filologies. 

 

3. Aprovació, si escau, del pressupost de Laboratoris Docents i Suport a la Docència. L’any passat es va dir 

que anàvem a designar en aquests dos anys els diners de LD i SD per a poder dotar les aules a la docència 

híbrida, es va aprovar en la comissió econòmica del centre. Amb el nou model de finançament 

s’incrementava el pressupost per a la FFTIC...ens beneficiava... La prof. M. J. Coperías demana la paraula 

per a dir que hi ha una quantitat de micròfons que han perdut la pinça. I demana que es revisen tots els 

micròfons de les aules. L’administradora, Paqui Sànchez, li respon que estan demanats i pressupostats i 

estem esperant a que arriben i es canvien. Finalment, la Junta de Facultat aprova el pressupost de 

Laboratoris Docents i Suport a la Docència per assentiment. 

 

4. Aprovació, si escau, dels Premis Extraordinaris de Grau i Màster del curs acadèmic 2020-2021. El 

Vicedegà d’Estudis de Grau informa sobre la reunió de la comissió de premis extraordinaris celebrada el 26 

d’octubre de 2021 i l’aprovació provisional de l’acta que s’eleva a l’aprovació de la Junta. A continuació fa 

lectura de l’acta de la comissió de premis extraordinaris per al curs 2020-2021. La proposta s’aprova per 

assentiment. 

 



 

 

6 

 

5. Aprovació, si escau, de la normativa per al calendari d’exàmens i la distribució d’aules i horaris de la 

FFTIC. Presenta la proposta el Vicedegà d’Estudis de Grau. Explica els criteris generals que marquen 

l’elaboració del calendari d’exàmens, així com els torns i la durada d’aquests. Així mateix, explicita quins són 

els criteris a l’hora d’assignar els espais i recorda quins són els apartats rellevants del Reglament d’Avaluació 

i Qualificació de la UV (ACGV 2017/108) que regulen la resolució de coincidències en les dates d’exàmens. 

Insisteix en la necessitat de què (1) els exàmens no superen les 3 hores de durada i (2) que qualsevol canvi 

potencial es vehicule a través de la persona representant del grau corresponent en la Comissió d’Horaris. 

La Junta de Facultat aprova la normativa per al calendari d’exàmens i la distribució d’aules i horaris de la 

FFTIC per assentiment. 

 

6. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre les universitats de Konstanz, Milano i València. 

Presenta el punt el prof. Jaume Peris. Marc de col·laboració... xarxa de literatura latinoamericana i drets 

humans... possibilitat de crear cursos d’estiu curs en col·laboració amb diverses universitats. Es va fer l’any 

passat online. Enguany es tracta de formalitzar aquesta relació amb un conveni amb les universitats 

implicades. Literatura testimonial. Es porta temps treballant el conveni, vist i plau del gabinet jurídic d ela 

UV... volem tindre el vist i plau de la FFTIC. Finalment, la Junta de Facultat decideix aprovar el conveni de 

col·laboració entre les universitats de Konstanz, Milano i València per assentiment. 

 

7. Altres qüestions. No n’hi ha. 

 

8.  Precs i preguntes. No n’hi ha. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 


