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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 31/10/2017  

    

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

Mariona Beatriu Baixauli Fernández, Xavi Olivares Martines i Vicente Saval Berenguer. 

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

Comunicació, amb l’assistència dels membres indicats, el dia 31 d’octubre de 2017, a les 

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

1. Aprovació de l’acta anterior  

2. Eleccions: 23 de novembre 

3. Presentació candidatures 

4. Passaclasses 

5. Correus als caps de departament 

6. Ús de l’ADR 

7. Torn obert de paraula 

 

 

 

1. Aprovació de l’acta anterior: 

L’acta de la reunió anterior queda aprovada per tots el membres presents de l’ADR. 

2. Eleccions: 23 de novembre: 

Terminis de presentació de cada candidatura: 

Del 3 al 9: candidatura del delegats de grau (3 per grau). Aquells que són actualment els 

delegats del seu grau han de tornar a presentar-se si volven continuar sent-ho. Han d’anar 

a Deganat i presentar la seua candidatura, parlant prèviament amb Amparo Ferrer, 

secretaria del Deganat de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.  

Del 3 al 13: candidatura de claustre i juntals. 
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3. Presentació de les candidatures: 

Dels membres presents a la reunió, renoven el seu càrrec els següents: 

Alba Gil Cano (delegada del Grau en Traducció i Mediació Interlingüística). 

Noelia de la Torre Martínez (delegada del Grau en Estudis Hispànics i les seues 

literatures). 

Vicente Saval Berenguer (delegat del Grau en Comunicació Audiovisual). 

Carlos Catelló Vercher (delegat de Màster d’ Estudis Hispànics Avançats). 

4. Passaclasses:  

En lloc de realitzar el passaclasses previst, Vicente Saval Berenguer, membre de l’ADR, 

va a elaborar dos cartells que es penjaran a la nostra Facultat: 

En un d’ells, apareixeran els terminis de les presentacions de les diferents candidatures 

amb la finalitat de promocionar les eleccions i d’informar als estudiants. A més, també 

s’informarà de que existeix la possiblitat de col·laborar amb l’ADR.  

En l’altre, es motivarà als estudiants a què voten en les eleccions del 23 de novembre. 

A banda dels cartells, escriurem un missatge amb tota aquesta informació per enviar-lo 

per Whatsapp. 

5. Correus als caps de departament 

 

Hem enviat un correu a tots els caps de departament per tal de saber-hi quan van 

a ser les eleccions a Consell de departament. D’aquesta manera, Noelia de la 

Torre, coordinadora de l’ADR, comunicarà a tots els membres les dates 

corresponents, en funció de cada departament.  

     6.  Ús de l’ADR: 

Hem de programar activitats dinàmiques i culturals per tal d’aprofitar  l’economia que 

l’ADR disposa encara. Algunes de les propostes van ser: teatre, concerts, etc, tot i que 

encara no s’ha oficialitzat la proposta.  

     7. Torn obert de paraula: 

Noelia de la Torre Martínez ha d’aportar la documentació adecuada per tal de que  Vicente 

Saval Berenguer i Alba Gil Cano puguen obtindre el permís d’imprimir qualsevol 

document de l’ADR al servei de reprografia de la Facultat.  

 

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

estenc, com a secretaria, aquesta acta.    
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  Vist i plau,    

 La secretaria                                                                                            La coordinadora   

Alba Gil Cano                                                                                            Noelia de la Torre 

 

 

 

 


