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ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE FACULTAT DE 27 DE GENER DE 2021 

 

 

DATA DE LA REUNIÓ: dimecres, 27 de gener de 2021 

HORA DE LA REUNIÓ: 15.15 hores 

LLOC:  Videoconferència 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA:  dilluns, 25 de gener de 2021 

 

 

La Junta de Facultat es va reunir, a través de videoconferència, en sessió de 27 de gener de 2021, amb la 

participació dels següents membres: F. Abella, J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, C. Castelló, 

B. Clavel, M. J. Coperías, J. C. de Miguel, A. Font de Mora, I. Garcia-Wistädt, D. Giménez-Folques, A. Hidalgo, 

A. Lloret, S. Maruenda, E. Miñano, C. Padilla, D. Palau, B. Pennock, J. Peris, C. Ribera, A. Ricós, F. Robles, R. 

Roca, J. Sanmartín, M. Saura, L. C. Souto i J. Ll. Teodoro. Excusen l’assistència: I. Genovés, M. Izquierdo i B. 

Pozo. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

Punt únic. Presa de decisions relatives a la docència durant el segon quadrimestre del curs 2020-

2021. 

 

ACORDS: 

Punt únic. Presa de decisions relatives a la docència durant el segon quadrimestre del curs 2020-2021. 

Pren la paraula la Degana i diu que va a exposar una sèrie de temes relatius a la docència durant el segon 

quadrimestre, i que l’objectiu de la Junta és conéixer l’opinió dels seus membres al respecte. Així, després de la 

reunió entre la Consellera d’Universitats i la rectora, i la Comissió Acadèmica de Centre (SUPRACAT) que tingué 

lloc en el dia d’ahir, les instruccions per a la docència del segon quadrimestre –que, en principi, havia de ser 

docència híbrida– són les següents: 

-Seguint el criteri dictaminat per Conselleria de Sanitat de mínima presencialitat a les aules, s’ha decretat que 

siguen les Facultats les que decidisquen com serà la docència durant el mes de febrer. A partir del mes de març 

es revisaran els acords. 

-Així, s’ha decidit –amb els responsables de tots els graus– que el quadrimestre comence de manera no 

presencial, és a dir, online i mitjançant classes per videoconferència síncrona dins dels horaris corresponents. I 

si la situació sanitària ho permet, en març es tornaria a la docència híbrida. Amb tot, determinades assignatures 

pràctiques que ho requerisquen, podran fer docència presencial amb totes les mesures de seguretat pertinents. 
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-El professorat podrà impartir les classes des de sa casa, des de l’aula o des del despatx, segons crega oportú. 

-Els màsters han decidit passar la docència durant el mes de febrer a format online. 

-La Supracat d’ahir va proposar que la docència no presencial comence el dia 8 de febrer, per tal que tothom 

puga adaptar els materials al format online. La setmana que es perdria no es recuperarà, sinó que l’adaptarà 

cada assignatura al seus plans de curs. 

Per tant, i en resum, del que estem parlant és d’iniciar el segon quadrimestre amb docència online (mes de 

febrer) i tornar a la docència híbrida a partir del mes de març. 

El prof. E. Serra apunta que el Màster en Traducció Creativa i Humanística havia pensat en la possibilitat de 

finalitzar el curs amb docència no presencial. I, al respecte, pregunta si hi ha cap problema per a fer-ho així. La 

Degana li respon que no s’ha pogut plantejar aquesta possibilitat en la reunió amb la Rectora, i que caldria 

tractar-ho més avant, ja que també el MAES ha fet la mateixa petició. 

L’alumna Mariona Saura pregunta si la docència a través de videoconferència síncrona serà obligatòria o si els 

profs. es limitaran a deixar materials a través de l’aula virtual. La Degana li respon que la resolució assenyala 

que les classes han de ser per videoconferència síncrona, ja que el professorat té la possibilitat de fer-la des de 

l’aula, des del despatx o des de casa. 

El prof. B. Pennock pregunta si la decisió de començar el dia 8 de febrer és ferma, ja que no veu la necessitat 

d’iniciar les classes una setmana més tard (que no es podrà recuperar) del que correspondria. La Degana li 

respon que és una de les coses que hem de decidir hui; i que el sentit de retardar-ho una setmana és perquè 

tothom puga adaptar els seus materials al nou format i perquè encara estem matriculant estudiants Erasmus que 

no podrien seguir les classes síncrones. 

El prof. J. A. Calañas planteja la conveniència que el quadrimestre siga uniforme. És a dir, no acaba de veure 

clar que a meitat quadrimestre es canvie el sistema de docència. En aquest sentit, troba que seria important que 

hi hagueren els mínims canvis possibles. I pensa que, tal vegada, el millor seria plantejar tot el quadrimestre 

online. La Degana li respon que és impossible saber com discorrerà el quadrimestre, què passarà en març o 

després de falles. El prof. Calañas diu que el seu prec va en la línia d’aportar estabilitat al quadrimestre. 

El prof. F. Robles assenyala que li ha calgut revisar les fitxes de les assignatures, i que en alguns casos s’ha 

trobat que no estaven actualitzades. També diu que els POD de totes les àrees haurien d’estar actualitzats per 

tal de reflectir clarament l’inici i la forma de la docència del segon quadrimestre. I demana que des del Deganat 

es recorde als Departaments la necessitat d’actualitzar-los. La Degana respon que s’han portat a terme les 

baremacions des de la Facultat, però queda la signatura del contracte des de PDI. És una qüestió de 

departaments. 

En la mateixa línia que el prof. B. Pennock, la prof. J. Sanmartín exposa els seus dubtes sobre l’oportunitat de 

retardar una setmana l’inici de les classes, ja que considera que hi ha assignatures que poden eixir-ne 

perjudicades. 

El prof. Calvo explica que és possible que bona part del professorat de nova contractació tinga dificultats per a 

adaptar-se a la docència durant aquest segon quadrimestre. La Degana li respon que en pren nota; i planteja la 
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possibilitat de realitzar algun taller presencial o per blackboard per a familiaritzar-se amb les eines necessàries 

per a desenvolupar la docència online i híbrida. 

Finalment, se sotmeten a votació els acords plantejats ahir en la Comissió Acadèmica de Centre (SUPRACAT) 

i exposats per la Degana al principi de la reunió de hui, entre els quals començar la docència online el dia 8 de 

febrer. El resultat de la votació és el següent: 

-A favor: 17 

-En contra: 5 

-Abstenció: 4 

En conseqüència, la Junta de Facultat decideix ratificar tots els acords que es varen aprovar en la Comissió 

Acadèmica de Centre (SUPRACAT) que tingué lloc en el dia d’ahir. 

Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 15.53 h. 

 

 

  

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
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