
 

 

 
ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 24 D’OCTUBRE DE 2018 
  

DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 24 d’octubre de 2018 
HORA DE LA REUNIÓ: A les 12 hores 
LLOC: Sala de Juntes “César Simón” 
DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dijous, 18 d’octubre de 2018 

 
La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 24 d’octubre de 2018, amb la presència dels següents 
membres: P. Abella, J. A. Calañas, A. Carratalà, B. Clavel, M. J. Coperías, I. Genovés, M. Izquierdo, F. Martínez, J. 
V. Martínez, S. Maruenda, E. Miñano, D. Palau, B. Pozo, A. Ricós, R. Roca, H. Seco i J. Ll. Teodoro. Excusen 
l’assistència: A. R. Calero, C. Calvo, T. Ferrer, I. Garcia, D. Giménez, A. Hidalgo, G. López, J. Lluch i C. Padilla. 
 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 21 de maig de 2018; de l’acta de la junta virtual del 

22 de juny de 2018; i de l’acta de la junta virtual del 24 de setembre de 2018. 
2. Informe de Deganat. 
3. Aprovació, si escau, del canvi de direcció i dels membres de la CCA del Màster en Investigació en 

Llengües i Literatures (MILL). 
4. Aprovació, si escau, del canvi del manual de qualitat de la FFTiC. 
5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del reglament intern de Quaderns de Filologia. 
6. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de Radiofiltra.com. 
7. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió Consultiva de Comunicació de 

Ràdiofiltra.com. 
8. Renovació, si escau, dels membres de la Comissió de Qualificació del Centre. 
9. Aprovació, si escau, de la proposta de canvi d’adscripció de centre de la prof. Ana Belén Cabrejas. 
10. Altres qüestions. 
11. Precs i preguntes. 

 
ACORDS: 

 
La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.13 h. 
La Degana proposa la retirada del punt 4, ja que el manual de qualitat no ha pogut ser enllestit a temps. 
Proposa deixar el punt per a la propera reunió. La Junta s’hi manifesta d’acord. 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 21 de maig de 2018; de l’acta de la junta virtual del 22 
de juny de 2018; i de l’acta de la junta virtual del 24 de setembre de 2018. S’aproven totes tres actes per 
assentiment. 
2. Informe de Deganat. En nom de la Vicedegana d’Internacionalització i Innovació, el Secretari explica que ja 
s’han resolt les adjudicacions d’Innovació Educativa, i que ens han donat 5.500 euros per a totes les 
actuacions del centre durant el curs 2018-2019. En un altre ordre de coses, el dia 11 de setembre tingueren 
lloc dues sessions de benvinguda per als estudiants incoming del centre, que finalment en són 528. I que el 
dia 19 de setembre se celebrà una nova edició de l’activitat “Tómate un Speed-Cafenet” (español-English), 
amb gran èxit de participació. D’una altra banda, que ara mateix hi ha tres estudiants en pràctiques a l’OREiP: 
Olimpia Mailat (TMI), durant el primer quadrimestre; Elisa Spaggiari (Universitat de Bolonya), durant el segon; i 
Debora Vladimirova (Estudis Anglesos), durant tot el curs. També comunica que s’ha aprovat l’informe de 
qualitat de la mobilitat del curs 2016-2017; i que s’està treballant en una taula d’equivalències de notes per a 
estudiants de mobilitat, taula que serà conjunta per a tota la UV (el Vicedegà d’Estudis de Grau és el 
representant d’Arts i Humanitats en la Comissió d’Equivalències creada pel Servei de Relacions Internacionals 
i Cooperació de la UV). Finalment, informa que la XVI Setmana Internacional de la UV tindrà lloc entre el 12 i 
el 16 de novembre de 2018. 
El Vicedegà d’Estudis de Grau informa breument sobre la reunió de la Comissió d’Estudis de Grau celebrada 
el 29/09/2018. A destacar, el canvi en el calendari acadèmic pel que fa al 24/06/2018, que passa a ser festiu, 
la qual cosa implica el trasllat dels exàmens previstos al 04/07/2018. No es modifica, però, la data de 
lliurament d’Actes oficials (17/07/2018) per qüestions d’ordenació de matrícula. D’altra banda, la Vicerectora 
d’Estudis va anunciar que s’ha encetat el procés de modificació dels plans d’estudis de grau i informa que tots 
els canvis hauran d’estar justificats documentalment. El Vicedegà aprofita per a informar a la Junta de la 
reunió de la SUPRACAT del 22/10/2018, on s’ha establert un termini fins a finals de febrer per a rebre de les 
CAT les propostes de modificacions dels graus. D’una altra banda, informa dels canvis immediats en l’OCA de 
les assignatures de llengua estrangera dels maiors de LML per tal de complir les exigències d’ANECA. D’altra 
banda, es va tractar també la proposta d’incorporació un nou minor en Traducció, que s’estudiarà a les 
diferents CAT. També informa que s’han iniciat les gestions per a crear una Comissió per a la promoció dels 
graus de la FFTiC als centres d’ensenyament de secundària (formada per professors i estudiants), així com del 
resultat de la Jornada de Benvinguda i la celebració del XII Fòrum d’Ocupació a la FFTiC al març de 2019, 
coincidint amb la Jornada Conèixer els Màsters de la FFTiC. Pel que fa a Quaderns de Filologia, el Vicedegà 
informa que a la pròxima reunió del Consell de Redacció de la revista s’aprovaran les dues propostes per als 
volums de 2019 i es produirà el relleu en la Direcció i en la Secretaria de Redacció. Quaderns de Filologia 
passa a ser responsabilitat del Vicedeganat de Postgrau i Investigació i, per tant, estarà dirigida pel Vicedegà 
Josep Lluis Teodoro, mentre que Sergio Maruenda deixarà la Secretaria de Redacció. El seu relleu es 
presentarà al Consell de Redacció. 
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Acte seguit, la Vicedegana de Comunicació i Participació informa que s’està ultimant el disseny de la nova web 
de la Facultat, que permetrà ampliar els continguts dedicats a recerca, així com també oferir les opinions de 
l’alumnat sobre els diferents graus que s’imparteixen. Pel que fa a la nova temporada de Ràdiofiltracom, es 
van presentar 12 propostes, de les quals han acabat concretant-se’n huit. La idea és poder difondre els 
continguts de més qualitat dels programes de l’estudiantat no només en l’espai web de la Facultat, sinó també 
a través de les xarxes socials. Finalment, s’ha informat de l’inici de les pràctiques de dos estudiants de 
Periodisme, amb l’objectiu de donar difusió a les activitats que es duen a terme en la Facultat en l’àmbit 
acadèmic, de recerca o cultural. 
La Vicedegana de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives explica: pel que fa al canvi d'adscripció de Quaderns 

de Filologia, la vicedegana manifesta la seua satisfacció pel treball realitzat des de l'equip de Direcció durant 
els últims set anys per la digitalització i indexació de Quaderns de Filologia. També expressa públicament 
l'agraïment a Sergio Maruenda per l'excel·lent treball i el compromís constant amb la millora de les 
publicacions de la Facultat. Pel que fa als volums de 2018, indica que estan seguint els terminis establerts i 
seran publicats a final d'any. També informa que s'han rebut propostes per als volums de 2019 i que la gestió 
d'aquests publicacions correspondrà al nou equip directiu de Quaderns de Filologia, a qui desitja molta sort. 
Amb el canvi d'adscripció de l'àrea de Comunicació, també vol manifestar el seu agraïment al professor Manel 
Castanyeda, que durant molts anys ha és el director de la ràdio i s'ha implicat al màxim en el seu 
funcionament. D’una altra banda, la vicedegana trasllada a la Junta que durant el curs actual és posarà en 
marxa el programa “Autores i autors a les aules”, i que les dates de la UV Setmana Cultural FFTIC seran el 8-
12 d'abril de 2019. També indica que està contactant amb una ONG per tal d'organitzar alguna activitat 
solidària i col·laborar des de la Facultat amb organitzacions que treballen i ajuden socialment al nostre territori. 
Així mateix, comunica que la Comissió d’Igualtat del centre es va reunir a l'octubre per a preparar les activitats 
del 25N. La vicedegana comenta les diverses activitats previstes (exposicions, projeccions, xerrades, 
seminaris, etc.) i aprofita per animar els membres de la Junta a proposar-ne d'altres des de les diverses àrees i 
departaments. D’una altra banda, avisa que les activitats institucionals del 25N es realitzaran dilluns 26 de 
vesprada a La Nau, tot i que la concentració serà al Rectorat divendres 23, a les 12h. Finalment, i pel que fa a 
Polítiques Inclusives, informa que amb motiu del 25S i en col·laboració amb Polymorfia, es va projectar un curt 
i es va realitzar un cinefòrum a l'Espai cultural. També es va col·locar la bandera bisexual a la façana. Està 
prevista la reunió amb Polymorfia (quan els grups interns s'hagen organitzat), per promoure més activitats 
durant tot el curs. La vicedegana trasllada a la Junta que, seguint l'exemple de Polymorfia FFTIC, s'ha creat un 
altre grup a la facultat de Psicologia. 
El Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació pren la paraula i explica que, pel que fa a Postgrau, el passat 
27 de setembre es va reunir la Comissió d’Estudis de Postgrau i es van comentar les següents qüestions 
rellevants: 1) El nombre d’estudiants de màster de la Universitat ha augmentat en termes absoluts. 2) Es va 
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aprovar la modificació del pla d’estudis del Màster d’Estudis Hispànics per enviar-lo a l’ANECA. 3) Es confirma 
el reenviament del Màster de Nous Periodismes. 4) Pel que fa als títols propis, se n’han eliminat cinc, els 
continguts dels quals incloïen diverses pseudociències, com ara l’homeopatia. D’una altra banda, i en 
referència a Investigació, explica que ahir es va tancar el període de revisió de la memòria d’investigació. La 
subcomissió d’avaluació de la memòria es va reunir per valorar les reclamacions i esmenes. El resultat de les 
reclamacions es traslladarà en els pròxims dies als interessats per part dels representants dels departaments. 
També, que el 17 d’octubre es va reunir la Comissió d’Investigació de la Universitat, on es va tractar una 
proposta per canviar el sistema d’avaluació de la memòria. Es tractaria, en substància, de fer responsables als 
departaments i instituts de la revisió de la investigació dels seus membres. El resultat d’aquesta revisió hauria 
de ser certificat per la direcció del departament, que es faria responsable dels possibles errors. Comenta que, 
en realitat, aquest sistema és molt semblant al que segueix des de fa anys la nostra Facultat, de manera que 
no ens obligarà a fer grans canvis, si s’aprova. L’únic canvi rellevant serà que, després de la revisió per part 
dels membres de la subcomissió, cada departament i institut hauran d’aprovar-ne les conclusions en consell 
de departament. 
La Degana lamenta la defunció de Josep Vicent Banyuls. També felicita a tot el professorat que ha 
promocionat durant els mesos de juliol i setembre. Així mateix, anuncia el canvi de direcció en el Departament 
de Filologia Catalana: manifesta el seu agraïment al prof. Emili Casanova, i la benvinguda al prof. Jesús 
Jiménez. Informa que, des del Deganat, s’ha sol·licitat la creació d’un protocol de canvi de nom i un altre de 
malalties mentals. Com a conseqüència, s’ha creat una comissió de salut mental a la UVEG per a tractar el 
tema. Comunica també que forma part de la comissió de directors i directores de Màster, que han tingut 
diverses reunions amb la Vicerectora de Postgrau i que s’han revisat les diverses tipologies de màster que hi 
ha a la Facultat. A més, hem aconseguit que hi haja un representant de la FFTiC en la Comissió de Postgrau. 
D’una altra banda, des del Vicerectorat de Professorat ens informen que totes les places han sigut 
convocades, i que, per tant, continuarem amb el procés de promoció durant l’any 2019. En referència a les 
promocions, està pendent fer un estudi de les jubilacions per a anar preparant les places; es continuarà amb la 
possibilitat de convertir les places d’associats estructurals en ajudants doctors (en àrees amb dèficit); i s’està 
considerant flexibilitzar els requisits del professorat associat i es considerarà la possibilitat que puguen passar 
a contractat doctor. 
En referència al Docentia, s’ha aprovat l’informe dels resultats del curs passat. Com que s’han d’efectuar 
alguns canvis, s’ha decidit no aplicar-lo al pròxim curs. Cal destacar que han augmentat els excel·lents, i que 
els pocs casos de resultat negatiu es deuen al fet de no haver fet l’autoavaluació, o no incloure la informació 
pertinent. 
Pel que fa a Qualitat, la CRUE ha aprovat una pròrroga de dos anys per a la reacreditació del programa de 
doctorat. Pel que fa als informes de qualitat, cal una simplificació i una modificació de la temporalització i la 
documentació que elaboren els centres i els coordinadors de mobilitat, pràctiques i graus i màsters. També 
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explica que han sigut aprovats el PaC1 i el PaG1, i dona les gràcies a tots els implicats, especialment a la 
comissió de qualitat de centre. Els informes es publicaran a la pestanya de qualitat del web de la FFTiC. 
Pròximament, passaran el procés de reacreditació els màsters de Traducció, Continguts i formats i Màster en 
Investigació en Llengües i Literatures. En aquest sentit, és important que tot el professorat òmpliga les seues 
fitxes personals. 
Finalment, i pel que fa a infraestructures i economia, destaca que, amb les últimes pluges, no han hagut 
inundacions al soterrani; que, en referència als problemes amb les puces, han vingut els tècnics i s’han revisat 
el despatx afectat; i que s’està treballant amb l’escala d’emergència. Demà s’inicien les obres de reparació i 
millora de l’escala d’emergència que té l’eixida al carrer Alfonso de Córdoba. Per això, prega que es tinga en 
consideració aquesta circumstància als efectes d’una possible evacuació i demana disculpes per les molèsties 
ocasionades. 
3. Aprovació, si escau, del canvi de direcció i dels membres de la CCA del Màster en Investigació en 
Llengües i Literatures (MILL). La proposta de nous membres és la següent: 
-Directors: Ignacio Ramos Gay (Departament de Filologia Francesa i Italiana, Àrea de Francés) i Josep Lluís 
Teodoro Peris (Departament de Filologia Clàssica, Àrea de Llatí). 
-Vocals: Amparo Ricós Vidal (Departament de Filologia Espanyola, Àrea de Llengua Espanyola); Berta Raposo 
Fernández (Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, Àrea d’Alemany); Amparo Montaner Montava 
(Departament de Teoria dels Llenguatges, Àrea de Lingüística); i Josep Enric Rubio Albarracín (Departament 
de Filologia Catalana, Àrea de Literatura Medieval i Moderna). 
-PAS: Marcos Calatayud Pajarón. 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del reglament intern de Quaderns de Filologia. El 
Vicedegà d’Estudis de Grau comenta que cal fer un canvi del reglament per a què la direcció de la revista 
passe al Vicedeganat de Postgrau. En el fons, es tracta d’una actualització del reglament. S’aprova la proposta 
de modificació per assentiment. 
6. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de Ràdiofiltrad.com. La Vicedegana de Comunicació 
i Participació explica que s’han fet alguns canvis respecte a la normativa anterior. S’aprova la modificació de la 
normativa per assentiment. 
7. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de Ràdiofiltrad.com. La Vicedegana de 
Comunicació i Participació informa que cal demanar a cada departament que designe representants per a la 
comissió. La petició es farà des del Vicedeganat de Comunicació i Participació durant els propers dies. 
S’aprova la proposta per assentiment. 
8. Renovació, si escau, dels membres de la Comissió de Qualificació del Centre. La proposta és la següent:  
-Titulars: Marta Albelda Marco (Filologia Espanyola), Manuel Asensi Pérez (Teoria dels Llenguatges) i Sophie 
Mari Therese Aubin (Filologia Francesca i Italiana). 
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-Suplents: Rosanna Cantavella Chiva (Filologia Catalana), Patrícia Bou Franch (Filologia Anglesa i Alemanya) i 
Marco Antonio Coronel Ramos (Filologia Clàssica). 
La Junta de Facultat aprova la proposta de membres per unanimitat. 
9. Aprovació, si escau, de la proposta de canvi d’adscripció de centre de la prof. Ana Belén Cabrejas. Des del 
Rectorat, ens ha arribat una petició en què la prof. Ana Belén Cabrejas Peñuelas, professora contractada 
doctora adscrita a la Facultat d’Economia, sol·licita el canvi d’adscripció de la plaça 919, que passaria de la 
Facultat d’Economia a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. La Junta de Facultat aprova la 
proposta de canvi per unanimitat. 
10. Altres qüestions. No n’hi ha. 
11. Precs i preguntes. No n’hi ha. 
 
I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 13.44 h. 
 
 
 
 

Signat: Rafael Roca Ricart 
Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
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