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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 21 DE MAIG DE 2018 

  

DATA DE LA REUNIÓ: Dilluns, 21 de maig de 2018 

HORA DE LA REUNIÓ: A les 12 hores 

LLOC: Sala de Juntes «César Simón» 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dijous, 17 de maig de 2018 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 21 de maig de 2018, amb la presència dels següents 

membres: P. Abella, J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, B. Clavel, M. J. Coperías, I. Garcia, I. 

Genovés, D. Giménez, A. Hidalgo, M. Izquierdo, F. Martínez, S. Maruenda, D. Palau, B. Pozo, S. Renard, A. Ricós, 

R. Roca, H. Seco i J. Ll. Teodoro. Excusen l’assistència: T. Ferrer, J. Lluch, J. V. Martínez, E. Miñano, C. Padilla, J. 

Peris i F. Robles. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.  Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 2 de febrer de 2018; de l’acta de la junta virtual de 

l’1 de març de 2018; de l’acta de la junta extraordinària del 27 de març de 2018; i de l’acta de la junta 

virtual del 19 d’abril de 2018. 

2.  Informe de Deganat. 

3.  Aprovació, si escau, del calendari de supressió de les ensenyances del Màster interuniversitari en 

Interculturalitat, Comunicació i Estudis Europeus. 

4.  Aprovació, si escau, del nomenament de la nova direcció de Radiofiltra.com. 

5.  Renovació, si escau, dels membres de la Comissió d’Investigació del Centre. 

6.  Aprovació, si escau, de la proposta de la Comissió Econòmica del Centre. 

7.  Aprovació, si escau, de la proposta de Medalla de la Universitat de València per a Rodolf Sirera. 

8.  Altres qüestions. 

9.  Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.07 h. 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 2 de febrer de 2018; de l’acta de la junta virtual de l’1 

de març de 2018; de l’acta de la junta extraordinària del 27 de març de 2018; i de l’acta de la junta virtual del 

19 d’abril de 2018. S’aproven totes quatre actes per assentiment. 
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2. Informe de Deganat. El Vicedegà d’Estudis de Grau informa que els horaris ja s’estan acabant d’ajustar per 

tal d’acomodar el canvi de torn de les titulacions de Filologia Clàssica i Llengües Modernes. Explica que 

aquestes adaptacions tenen a veure amb la solució de solapaments, les peticions de distintes àrees o bé 

incompatibilitats, i dóna les gràcies a Paqui Abella pel seu treball. Recorda que s’ha demanat a les CATs que 

actualitzen la informació sobre els coordinadors de grau i curs a efectes de: 1) pagament i 2) permís 

d’introducció de dades a les guies docents. D’una altra banda, s’ha demanat també l’actualització del 

document d’oferta de places de mobilitat (Erasmus+, PI, free movers). Pel que fa a Quaderns de Filologia, 

comenta que cal fer alguns canvis en el reglament de règim intern per tal de transvasar la revista al 

Vicedeganat de Postgrau i Investigació. Els volums de 2018 estan ara mateix en la fase d’avaluació dels 

originals. 

A continuació, la Vicedegana de Comunicació i Participació informa, en primer lloc, de la voluntat d’encetar 

una nova etapa i impulsar Ràdiofiltra.com amb nous continguts i la participació d’estudiants i professorat, així 

com del nomenament d’un nou responsable (punt específic de l’ordre del dia). En segon lloc, explica que 

s’està duent a terme un redisseny del web per a incorporar nous continguts, dins del procés de renovació 

iniciat per la Unitat Web i Màrqueting a tota la UV. I en tercer lloc, del canvi d'ubicació del punt de premsa, 

situat ara a la sala de lectura, per tal de garantir la conservació dels exemplars de lectura i la seua 

disponibilitat. 

Posteriorment, la Vicedegana d’Internacionalització i Innovació explica que s’ha produït un canvi en la 

coordinació de mobilitat de la titulació d’Estudis Hispànics: així, ix Jaume Peris i entra Ricardo Rodrigo com a 

nou coordinador adjunt. Adela Garcia continua sent la coordinadora titular. D’una altra banda, també explica 

que en el marc de la Internacionalització en Casa s’han desenvolupat les següents activitats: 19 d’abril, 

Jornada Alemanya «Hallo Deustchland» (dóna les gràcies a Aurica Borszik); 9 de maig, Jornada Italiana (dóna 

les gràcies a Andrea Bombi). A més, s’està treballant en nous projectes i activitats de les quals s’informarà 

oportunament. La xarrada informativa sobre Pràctiques Externes fou el passat 16 de maig. I la clausura dels 

premis Motivem 2018, el 3 de maig. Al respecte, cal destacar que una estudiant d’Estudis Hispànics era 

membre d’un dels 15 equips finalistes. Finalment, i pel que fa a Innovació, comunica que encara no s’ha fet 

pública la convocatòria de programes d’innovació de la UV. 

El Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació explica que, per la part de Postgrau, s’ha entrat en contacte 

amb els directors de màster. La principal novetat és que, des de la setmana passada, s’han activat les 

enquestes de satisfacció de màster, que estaran obertes fins el 24 de juny. (Nota: en informació 

immediatament posterior a la reunió de la Junta, hem sabut que els qüestionaris s’omplin a través de 

l’aplicació LimeSurvey, de manera que cadascun dels estudiants ha rebut un correu electrònic, amb un enllaç 

personalitzat per poder accedir-hi, convidant-lo a participar. Animem l’alumnat a participar-hi.) Pel que fa a la 

part d’Investigació, després de la constitució de la Comissió d’Investigació, que tractarem en el punt 5 de 

l’ordre del dia d’aquesta Junta, les accions s’han centrat en tres grans eixos, a càrrec de cadascun dels caps 
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de subcomissió: 1) Valoració dels nous informes sobre sabàtics, que ha realitzat l’equip que dirigeix María 

José Coperías; 2) Realització de les instruccions per a la gestió de la informació que s’ha de lliurar per a la 

revisió anual de la memòria d’investigació, a càrrec de la prof. Milagros Aleza; 3) Preparació del projecte de 

l’OFI, Oficina de Foment de la Investigació, que ha desenvolupat aquest Vicedeganat i que té com a objectius 

dinamitzar i donar visibilitat a la recerca que es fa des de la FFTiC, a través de dues línies d’acció: 

dinamització de la recerca i visibilització de la investigació. El projecte estarà sota la responsabilitat del prof. 

Àngel Narro, cap de la subcomissió de foment de la investigació, i es desenvoluparà en coordinació amb el 

Vicedeganat de Comunicació, aprofitant també l’ajut de personal especialitzat i d’alumnes de pràctiques de 

comunicació i biblioteconomia. 

La Vicedegana de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives informa que amb la nova distribució d’àmbits, 

Quaderns d’Investigació passa al Vicedeganat d’Estudis de Postgrau i Investigació i Ràdiofiltra.com passa al 

Vicedeganat de Comunicació i Participació. També, que la III Setmana Cultural ha sigut un èxit, ja que s’hi ha 

portat a terme totes les accions proposades pel PDI i l’alumnat. Així mateix, explica que s’ha lliurat el VIé 

Concurs de Microrrelats «Tu no me la pegues!» i que s’ha posat en marxa la I Jornada de Recerca en Gènere 

de la FFTiC i la I Jornada de Recerca LGTB, totes dues impulsades des de la Comissió d’Igualtat del centre. 

El Secretari comenta que la programació del proper curs de Nau Gran ja està en marxa, i que en els propers 

dies s’enviarà un correu perquè els professors que ho desitgen puguen optar a les diferents assignatures de 

l’itinerari i fer les seues propostes de cursos. 

La Degana explica que s’ha decidit donar un crèdit de descompte a les persones que porten la investigació, 

als que porten la comissió de contractació temporal, al director de Ràdiofiltra.com, i al representant de la FFTC 

en la comissió de Doctorat. 

3. Aprovació, si escau, del calendari de supressió de les ensenyances del Màster interuniversitari en 

Interculturalitat, Comunicació i Estudis Europeus. Pren la paraula la Degana per a explicar que la Facultat ha 

de garantir que els estudiants que varen iniciar els estudis de Màster els puguen acabar. Això implica fixar 

quatre convocatòries d’examen. En conseqüència, se’ls recordarà que tenen fins al setembre de 2020 per a 

acabar el Màster. S’aprova per unanimitat. 

4. Aprovació, si escau, del nomenament de la nova direcció de Ràdiofiltra.com. La Degana explica que, 

segons la normativa, cal designar una persona que dirigisca Ràdiofiltra.com durant el temps que dure el 

mandat de l’actual equip deganal. S’ha considerat en la idoneïtat del prof. Adolfo Carratalà. Però, encara que 

siga una decisió competència de la Degana, vol sotmetre-la a la consideració de la Junta. La proposta 

s’aprova per unanimitat. 

5. Renovació, si escau, dels membres de la Comissió d’Investigació del Centre. El Vicedegà de Postgrau i 

Investigació explica que s’ha adreçat als directors de Departament demanant-los que confirmen quines són les 

propostes de representants en la Comissió d’Investigació del Centre. A hores d’ara s’han rebut quasi totes les 

respostes, de manera que la llista ja està pràcticament completa. És la següent: 
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-President: Josep Lluís Teodoro 

-Departament de Filologia Anglesa i Alemanya: Berta Raposo i María José Coperías 

-Departament de Filologia Catalana: Anna Labarta i Rosanna Cantavella 

-Departament de Filologia Clàssica: Àngel Narro i Mireia Novellán 

-Departament de Filologia Espanyola: Milagros Aleza, Javier Lluch i Jesús Peris 

-Departament de Filologia Francesa i Italiana: Adela Cortijo i Julia Benavent 

-Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació: Carolina Moreno i Silvia Guillamón. 

-IIFV: Jesús Jiménez i Joaquim Martí. 

-IULMA: Elena Baynat, Ferran Robles i Patrícia Bou.  

Com a cap de la subcomissió d’avaluació de la memòria actuarà Milagros Aleza. Com a cap de la subcomissió 

de foment de la investigació actuarà Àngel Narro. I com a cap de la subcomissió d’avaluació d’expedients 

actuarà María José Coperías. La proposta s’aprova per unanimitat. 

6. Aprovació, si escau, de la proposta de la Comissió Econòmica del Centre. Pren la paraula la Degana per a 

explicar els detalls de la proposta. També parla de les qüestions pendents de la reforma de l’edifici: la ventalla, 

l’eixida d’emergència de la planta baixa, el fumeral de la cafeteria i el mur cortina de la façana exterior. A més, 

cal revisar la revisió elèctrica, que no és prou potent. També hi ha pendent el canvi de mobiliari, modificar la  

consergeria, tancar una zona de la Secretaria i reorganitzar el vicedeganat. 

La proposta s’aprova la proposta per unanimitat. 

7. Aprovació, si escau, de la proposta de Medalla de la Universitat de València per a Rodolf Sirera. Pren la  

paraula el Secretari de la Facultat per a, en nom del Director del Departament de Filologia Catalana, defensar 

la candidatura a la Medalla. Abans, però, explica que, segons la normativa de la UV, no es pot «concedir més 

d’una medalla a proposta del mateix Centre en un període de tres anys», i és dóna la circumstància que el 20 

de gener de 2017 es concedí la Medalla a Vicent Pascual, també a proposta del Departament de Filologia 

Catalana. No obstant, la Junta decideix tirar endavant amb la proposta. El Secretari llig un resum del 

currículum de Rodolf Sirera i llig també el correu de recolzament que ha fet arribar la prof. Teresa Ferrer, que 

no ha pogut fer-se present a la Junta. El seu missatge diu així: «Estic molt contenta, com a directora del 

Departament de Filologia Espanyola i personalment, de la proposta de medalla de la Universitat per a Rodolf 

Sirera. Va ser professor associat del nostre departament fa anys, en un moment en què hi havia més 

flexibilitat, i podíem comptar amb professorat molt qualificat, tant d’institut com professionals d’altres àmbits. 

En aquells anys vàrem comptar amb Eduardo Alonso, professor d’institut i novel·lista, o amb Cecilio Alonso,  

professor d’institut, amb un important currículum com a investigador. L’aportació de tots dos, com la de Rodolf, 

va ser molt important per a nosaltres i els nostres estudiants, que varen poder gaudir de l’experiència de  

Rodolf com a escriptor i home de teatre». La proposta s’aprova per unanimitat. 
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8. Altres qüestions. La Degana explica que s’han produït modificacions en l’administració (PAS) i agraeix el 

seu treball a Inma Gómez, Inma Ramon i Josep Carpio. Ara en administració hi ha Toni Sandoval, José 

Vicente Ballester, Raquel Castiella i Lucia Sendra. I a Secretaria hi ha Eva Adrian. 

9. Precs i preguntes. El prof. Gabriel Terol vol agrair a l’equip deganal actual i a l’anterior el suport donat al  

Cicle de Conferències de l’Àsia Oriental. 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 13.01 h. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


