
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 12/09/2017  

    

ASSISTENTS: Carlos Castelló Vercher, Alba Gil Cano, Noelia de la Torre Martínez i 

Mariona Beatriu Baixauli Fernández. 

Es reuneix en sessió ordinària l’ADR de la Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació, amb l’assistència dels membres indicats, el dia 12 de setembre de 2017, a 

les 14.00 h, a la sala de l’ADR, amb el següent ORDRE DEL DIA:  

1. Passaclases ADR 

2. Estat econòmic 

3. Eleccions curs 2017-2018 

4. Resolució de la queixa  

 

 

1. Passaclases ADR: 

L’ADR passarà per les classes de la facultat amb la finalitat d’explicar qui som i les labors 

que realitzem, a més d’informa-los sobre les pròximes eleccions i motivar-los a que es 

presenten. La encarregada de l’organització d’aquest esdeveniment serà Mariona Beatriu 

Baixauli Fernández, coordinadora del grup de col·laboradors de l’ADR. Aquest grup 

s’encarrega de ajudar en totes les activitats cultural de l’ADR. 

 

2. Estat econòmic: 

Hem d’enviar-li un correu a Francisca Sánchez (franciscasanchez@uv.es), encarregada 

de la comissió econòmica de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació per  saber-

hi la informació sobre el compte bancari, per tal de poder dur a terme algunes futures 

propostes (teatre,debat,concert,etc.). 

 



3. Eleccions curs 2017-2018: 

A les eleccions es trien els següents càrrecs: 

 

-Claustrals 

-Juntals  

-Delegats  Hem de parlar amb Deganat, especialment amb Sergio Maruenda i Ana Rosa 

Calero, per tal de que ens informen de quan són les eleccions i quines són les funcions 

que han de dur a terme. 

En les eleccions ha d’haver-hi tres delegats per grau i un delegat per màster. 

Abans de les eleccions hem d’enviar un correu massiu i passar-se'l a Carles Padilla, 

deganat de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, per tal de que se'l passe a 

tots els alumnes per a que tinguen la informació corresponent. 

-Membres del Consell del Departament 

Hem d’enviar un correu massiu a tots els caps de Departament de tota la Facultat per a 

que ens diuen tota la informació sobre la convocatòria. 

 

4. Resolució de la queixa: 

La queixa feta a l’estiu pel representant de periodisme ja està resolta. El problema que li 

van plantejar a l’ADR va ser la resolució de un conflicte sorgit entre el professor titulat 

de l’asignatura Societat Actual i els alumnes de primer curs de periodisme. Aquestos 

manifestaven un desacord amb els criteris d’evaluació els quals no havien sigut 

especificats a la Guía Docent de l’asignatura. La resolució final per part de l’ADR va ser 

la publicació d’aquesta a la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la 

Universitat de València. 

 

La coordinadora, Noelia de la Torre, alça la sessió a les 15.00 hores, de la qual estenc, 

com a secretaria, aquesta acta.    

  Vist i plau    

  

La secretaria                                                                                            La coordinadora   

Alba Gil Cano                                                                                            Noelia de la Torre 



 

 

 


