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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA NO PRESENCIAL PER VIDEOCONFERÈNCIA DE FACULTAT DEL 20 DE 

MAIG DE 2020 

  

DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 20 de maig de 2020 

HORA DE LA REUNIÓ: A les 11 hores 

LLOC: Videoconferència 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Divendres, 15 de maig de 2020 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària no presencial per videoconferència de 20 de maig de 2020, 

amb la presència dels següents membres: P. Abella, J. Benavent, J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. 

Carratalà, B. Clavel, M. J. Coperías, I. Garcia-Wistädt, A. Gares, D. Giménez-Folques, A. Hidalgo, M. Izquierdo, J. 

Lluch, F. Martínez, J. V. Martínez, S. Maruenda, E. Miñano, C. Padilla, D. Palau, J. Peris, B. Pozo, C. Ribera, A. 

Ricós, F. Robles, R. Roca, H. Seco, B. Serra, R. Serra i J. Ll. Teodoro. Excusen: T. Ferrer, I. Genovés i S. Renard. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària virtual del 8 d’abril de 2020. 

2. Informe de Deganat. 

3. Esmena dels errors detectats en els perfils i tribunals de la places de CD, TU i CU. 

4. Suport, si escau, de la Junta de Centre a la modificació del MAES. 

5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d’alguns màsters del centre per a demanar al Vicerectorat d’Estudis i 

Política Lingüística la creació d’un grup no presencial per al curs 2020/21, i la seua inclusió dins de la 

publicitat dels màsters des de la preinscripció. 

6. Altres qüestions. 

7. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 8 d’abril de 2020. S’aprova per assentiment 

2. Informe de Deganat. La Vicedegana de Comunicació i Participació explica que durant aquestes 

setmanes de docència no presencial s’ha anat actualitzant el web amb les informacions especifiques al 

voltant de les mesures preses a causa del coronavirus, i també amb els enllaços i recursos per a la 

docència online i la investigació.  
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També s’ha realitzat una renovació del Canal Youtube de la Facultat, que representa un valuós arxiu 

audiovisual amb conferències, xarrades i actes culturals celebrats al centre en els últims quatre anys. Es 

pot consultar en: https://www.youtube.com/channel/UC6fCZ8epDGfuV8Fw1l2QOww 

Tot i que no sabem quan serà possible portar-ho a terme, estem treballant en la preparació dels vídeos 

específics per a la difusió dels diferents graus de la Facultat, així com en un taller de podcasts per a 

l’alumnat. Aquesta pot ser una eina útil i accessible per a diferents treballs docents, a més de motivadora. 

En les dues iniciatives comptem amb el suport d’Alexandra Franco, alumna en pràctiques internacionals. 

Juntament amb el fòrum d’eines per a la docència i l’avaluació no presencial, estem recollint experiències i 

iniciatives que ha posat en marxa el professorat de la Facultat en aquests dos últims mesos. Seran 

benvingudes totes aquelles idees que ens feu arribar, i en breu les difondrem al web i xarxes socials.  

A continuació, el Vicedegà d’Estudis de Grau informa que des de la darrera Junta de Facultat, on 

s’aprovaren les modificacions de les guies docents pel que feia a les activitats i les metodologies per al 

període no presencial COVID-19, s’han celebrat dues Comissions Acadèmiques de Centre els dies 

24.04.2020 i 05.05.2020. En la sessió del dia 24.04.2020, finalment, s’aprovaren les noves fitxes addenda 

COVID-19 que ens va remetre el Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística arran dels acords les agències 

de qualitat i les universitats. Aquestes fitxes addenda ja reflectien aspectes de l’avaluació i són 

necessàries per a donar seguretat jurídica tant al PDI com a l’estudiantat. D’altra banda, aquestes fitxes 

han estat incorporades a l’apartat de qualitat dels graus per als futurs processos d’acreditació. Cal dir que 

aquestes fitxes (el contingut del qual s’ha incorporat com a secció al final de la guia docent) recullen 

informació relativa a les assignatures del segon semestre en ambdues convocatòries. 

En el Consell de Govern celebrat el dia 28.04.2020, s’aprovaren algunes matisacions a les fitxes addenda 

arran de les peticions de l’estudiantat. Aquestes són: 

a.  La gravació de l’estudiantat durant un examen: només es podrà fer en les proves orals o per identificar 

l’estudiantat al principi de l’examen. No està permès el «proctoring». 

b.  Es recomana que els qüestionaris d’examen no siguen seqüencials (és a dir, que l’estudiantat no puga 

passar de pregunta sense contestar o bé tornar enrere). Es recomana que siguen per blocs de preguntes, 

si és possible. 

Després del CG els centres vàrem rebre un document excel on havíem d’incloure la informació relativa a 

l’ús de la plataforma Aula Virtual i de Blackboard Collaborate per a realitzar l’avaluació. Aquest document 

incloïa totes les assignatures (incloses les segones convocatòries del primer quadrimestre). L’objectiu ha 

estat recollir la informació per poder reforçar ambdós serveis durant el període d’exàmens i que no hi haja 

problemes de saturació de la xarxa. Tanmateix, des de la UV se’ns va informar que l’alumnat hauria de 

disposar a l’Aula Virtual de tota la informació sobre l’avaluació de la segona convocatòria del primer 

quadrimestre des del dia 8 de maig. 

https://www.youtube.com/channel/UC6fCZ8epDGfuV8Fw1l2QOww
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Alhora, hem fet arribar als i les coordinadors/es dels graus i direccions de departament els diferents 

documents amb eines i recursos per a l’avaluació que hem rebut des de la UV, molts dels quals estan 

disponibles al web del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa: 

https://links.uv.es/9wjvIOm 

Volem agrair molt especialment el treball dels i les coordinadors/es de grau i de curs i CAT durant 

aquestes setmanes molt intenses on els hem hagut de demanar un esforç extraordinari. Fem extensiu 

l’agraïment a tot el professorat i al personal d’administració i serveis del centre. 

L’objectiu de la reunió del 05.05.2020 (celebrada junt a la Comissió Acadèmica dels Màsters) va estar 

prendre decisions sobre períodes/formes de defensa i procediment de lliurament del TFG i TFM, per als 

quals, seguint indicacions de la UV, s’ha establert una convocatòria addicional COVID-19 per al lliurament i 

defensa del TFG i TFM, alhora que s’ha establert un procediment per a la no presencialitat que ja es recull 

al web de la FFTIC: 

Instruccions procediment TFG: https://links.uv.es/nnZxxw0 

Convocatòria especial COVID-19 TFG: https://links.uv.es/0Lj2d3w 

(La informació relativa al TFM estarà disponible en breu). 

La Comissió de Coordinació Acadèmica va acordar demanar a les comissions de TFG de cada grau 

proposar criteris per a què l’estudiantat puga acollir-se a la convocatòria extraordinària COVID-19, i que el 

professorat tutor done el vistiplau, atesos eixos criteris. Cal recordar que els criteris establerts per la UV 

són prou restrictius, aplicables a aquells TFG o TFM que, per la seua naturalesa, l’alumnat no haja tingut 

accés a les dades experimentals necessàries. Així, atés que aquests no són generalment aplicables als 

nostres TFG, des de la Comissió de Coordinació de Centre s’acorda com a criteri general el haver patit 

coronavirus directament o indirectament (un/a familiar convivent). 

Des del centre s’està procedint a gravar en l’aplicació els horaris i exàmens del curs 2020-2021, mentre 

s’ajusten algunes franges del primer curs dels graus que comencen a implantar la seua reforma: Estudis 

Hispànics, Comunicació Audiovisual i Periodisme. Com a conseqüència de la reforma, els graus en 

Comunicació Audiovisual i Periodisme han hagut d’ajustar els crèdits de reconeixement per als Graus 

Superiors per tal d’ajustar-se al conveni signat amb la Generalitat Valenciana. Agraïm a l’Administradora 

del Centre i als responsables de les CAT el seu treball. 

Des del Centre s’ha informat als responsables de la Comissió d’horaris que no es podrà facilitar a les 

Àrees una plantilla excel amb cada horari per grau, atès que el volum de treball ho impedeix en aquest 

moment. 

Per últim, des del Servei de Política Lingüística de la UV vàrem rebre “L’informe sobre l’oferta docent i 

llengües de docència” (en fase esborrany) per al curs 2020-2021 segons OCA dels graus. En aquest 

informe es fa constar que les titulacions de Filologia Clàssica i Comunicació Audiovisual estan per davall 

shttp://links.uv.es/9wjvIOm
shttp://links.uv.es/nnZxxw0
shttp://links.uv.es/0Lj2d3w
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del percentatge de docència en valencià exigit per la UV. Des del Centre vàrem presentar informe 

d’al·legacions el passat 30 d’abril de 2020, signat per la Degana, on s’informava que: 

 Pel que fa al compliment del percentatge de docència en valencià, la titulació de Filologia Clàssica es 

veu afectada pel fet de que en aquest càlcul es computen les hores dels itineraris de minor, alguns dels 

quals només tenen docència en castellà. De fet, amb el còmput de les assignatures de FB, OB i optatives 

específiques del grau, el percentatge de docència en valencià és del 44,2%, molt mes prop de l’objectiu 

del 48%. Entenem que per al còmput s’han de tenir en compte tots els crèdits que oferta la titulació, però 

també cal fer notar que l’estudiantat cursa només un itinerari de minor, no tots. 

 La variació de la llengua de docència dels itineraris afectaria al percentatge de docència en valencià dels 

altres graus filològics i, per tant, s’ha de fer per consens de la Comissió Acadèmica del Centre. Cal fer 

notar que la resta de titulacions filològiques es veuen menys afectades bé per tenir més grups de docència 

que s’han de cursar en valencià (Filologia Catalana), en castellà (Estudis Hispànics), en anglès (Estudis 

Anglesos) o altres llengües estrangeres (Llengües Modernes i les seues Literatures). 

 Pel que fa al decreixement en el percentatge en valencià en el 1333 Grau en Comunicació Audiovisual, 

aquest es deu a una situació conjuntural, atés que el Grau ha fet una modificació substancial del pla 

d’estudis, amb canvis importants en la configuració de les assignatures. Com es va aprovar a les diferents 

reunions i comissions, la implementació de la nova versió del grau es farà de forma gradual curs a curs, la 

qual cosa afecta necessàriament a la llengua de docència, i anirà corregint-se a mesura que progressa la 

incorporació del nou grau. 

Acte seguit, la Vicedegana d’Internacionalització i Innovació explica, pel que fa a Internacionalització: 

- 30.4.2020: Reunió de la Comissió Permanent de RRII-UV por BBC per a tractar el tema de la gestió de la 

mobilitat durant el curso 2020-2021. 

-11.5.2020: Actualització de la informació en la web de RR.II.-UV per a estudiants outgoing i de Programa 

Internacional: http://ir.uv.es/6qfz6D2 

-S’han tractat de solucionar totes les qüestions que han sorgit a les coordinacions de les diferents 

titulacions durant aquestes setmanes. 

-Dades: dels 174 estudiantes outgoing de segon quadrimestre i anual, fins a la data s’han produït 8 

rematrícules. 

Curs 2020-2021: A dia d’avui (15.5.2020), tenim 386 incoming i 262 outgoing. Aquestes xifres encara no 

son definitives. 

-Agraeix la professionalitat i el bon quefer de Consuelo Olmos i Milagros Fernández (PAS), i també de 

totes les coordinacions de mobilitat de la FFTiC. Totes vetlen sense descans pel benestar de l’estudiantat 

en mobilitat, tant incoming com outgoing. 

Innovació 

http://ir.uv.es/6qfz6D2
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Sobre la taula es troba la possibilitat de prorrogar els PICs (Projecte Innovació Centre) i els PIDs (Projecte 

Innovació Docent) fins a desembre de 2020, a la vegada que se sol·liciten nous projectes per al curs 2020-

2021. 

MOTIVEM 

El termini de presentació d’idees finalitzà el passat 30 d’abril, i el número d’idees presentades a la 

convocatòria 2020 de la competició Idees Motivem en equip és de 189. En l’anterior edició les idees varen 

ascendir a 168. 

Estudiants en pràctiques en l’OREiP/Deganat – FFTiC 

Des de la declaració de l’estat d’alarma, les estudiants en pràctiques: Alexandra Franco, Uma Rebecca 

Nimkar i Silvia Biasi continuen realitzant les seues pràctiques de manera telemàtica. 

Pràctiques externes 

Adjuntem el resum enviat per la coordinadora de pràctiques del centre, Begoña Clavel Arroitia: 

La responsable de Pràctiques Externes explica que, en primer lloc, vol donar les gràcies a totes les 

persones que han fet possible que poguérem reorganitzar les pràctiques externes donada l’actual situació 

de no presencialitat. Vull fer referència a tots els membres de la Comissió de Pràctiques Externes del 

centre incloent els tutors acadèmics, les vicedeganes Ana R. Calero i Dolors Palau, el personal d’ADEIT i 

Chelo Olmos. També voldria incloure en l’agraïment, per descomptat, tant a la degana Amparo Ricós com 

a la nostra administradora Paqui Sánchez. Han sigut dies de molt de treball, innumerables correus i de 

demanar-los molta feina i tots s’han fet càrrec de la situació i han donat el 100%. 

Des de la darrera reunió de la Junta de Facultat on vaig informar de l’adaptació de les pràctiques externes 

al nostre centre degut a la Covid-19, hem tingut diverses reunions telemàtiques i per correu electrònic on 

hem tractat i decidit els següents acords: 

- La inscripció de tots els estudiants i els  tutors de pràctiques curriculars del nostre centre en una 

comunitat a l'aula virtual creada per el vicerectorat i que alberga els cursos d'UVocupació, UVemprèn i 

Parc Científic, perquè els estudiants i les estudiantes puguen cursar-los, i així compensar per les hores 

que no han pogut complir a les empreses, i els tutors i les tutores tinguen la informació de les tasques 

realitzades.  

- La creació d’una comunitat a l’Aula Virtual destinada a les pràctiques del nostre centre on es poden 

trobar els documents oficials publicats per la UV respecte a la instrucció de pràctiques durant aquest 

període i que pot fer-se servir de fòrum de comunicació entre els membres de la Comissió de PE. 

- El calendari de pràctiques per al curs 2020-2021 ja ha sigut aprovat per la Comissió de PE. 

- Estem organitzant la reunió informativa a estudiants per al curs 2020-2021. La farem a Blackboard 

Collaborate i la gravació  serà després publicada per a  poder ser consultada amb posterioritat. 



 

 

6 

 

- Estem consultant amb les empreses amb les quals tenim contacte per a esbrinar en primer lloc si 

continuaran obertes i disponibles el curs vinent i en cas de que continuen funcionant, si podran oferir 

pràctiques telemàtiques. 

- El director de pràctiques d’ADEIT, Miguel Ángel Barberá, ens ha informat de que la plataforma online 

que han  dissenyat en ADEIT per a poder dur un seguiment en línia de les pràctiques externes, i de la qual 

ens va informar en una de les darreres reunions presencials, estarà enllestida en poques setmanes i 

segurament podrem utilitzar-la per a l'assignació de places per al curs 2020-2021. Donat que encara no 

sabem quines condicions de presencialitat podrem tindre a setembre, aquesta opció serà molt útil. Vos 

donarem més detalls de la plataforma quan estiga en funcionament. 

Posteriorment, el Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació comunica: Àrea de postgrau: 

 En últimes setmanes hem seguit la revisió de les guies docents amb els responsables dels màsters per a 

adaptar-les a la docència no presencial, especialment pel que fa a l’avaluació, sota la direcció de la 

degana, encarregada de qualitat. La relació d’addendes a les guies docents ha estat afegida a la resta 

d’informació que ofereix el nostre Centre en la seua pàgina web. 

 També s’ha promogut la discussió en les CCA dels diferents màsters sobre l’oferta de semipresencialitat 

per al curs que ve. Hi ha el consens que almenys durant el primer quadrimestre del curs vinent serà 

necessari una pràctica docent que combine la classe presencial amb la classe enregistrada. Atés que el 

rectorat ha manifestat que aquests canvis no poden suposar més recursos de professorat, la majoria de 

direccions de màster creuen prudent recomanar l’enregistrament de les classes presencials, sempre que 

aquestes es puguen fer amb normalitat. La decisió es prendrà més avant, quan estiguen més clares les 

pautes del desconfinament. 

 En les CCA de la major part dels màsters s’ha aprovat cursar una sol·licitud per a demanar al 

Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística la creació d’un grup no presencial per al curs 2020/21 i la seua 

inclusió dins de la publicitat dels màsters des de la preinscripció. 

Àrea d’investigació: 

 S’ha confirmat l’ajornament dels terminis de lliurament de material per a l’avaluació de la memòria 

d’investigació fins al final del confinament. Com que no hi ha una data clara, el període es manté obert 

indefinidament. 

 Quant a l’edició de Quaderns de Filologia, que enguany arriba al seu 25é número, es manté el contacte 

amb les editores de les dues seccions, per tal de no endarrerir el lliurament d’originals. 

 De la mateixa manera, s’han enviat alguns recordatoris sobre els originals de l’especial d’Anejos, que 

tractarà sobre memòria de la Guerra Civil. 

Finalment, la Degana manifesta el seu agraïment a totes les persones que han estat treballant durant 

aquests dies: membres del PAS, administradora, el PDI, directors de Departament, coordinadors de grau i 

màster i equip deganal. A continuació, explica que en aquest informe es reprenen les idees principals que 
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s'han tractat en les reunions amb l'equip rectoral que han tingut lloc, setmanalment, des de l'última Junta 

de centre (11 abril 2020, 17 abril 2020, 27 abril 2020, 4 maig 2020, 11 maig 2020, pròxim 22 maig), i també 

els acords de Consell de Govern. 

Tema avaluació no presencial: 

En les reunions amb la rectora i la vicerectora d'Estudis i Política Lingüística es va informar de la 

confirmació del final de curs de manera no presencial i, per tant, de l'avaluació no presencial, així com de 

l'exigència de les agències d'avaluació de la qualitat de justificar els canvis. Es va acordar el model 

d'addendes a les guies docents del segon quadrimestre, requerides per les agències d'avaluació, i el 

calendari d'actuacions: 

10 abril: instrucció del vicerectorat d'Estudis amb les fitxes per a l'addenda a cada assignatura.  

Del 13 al 17 d'abril: elaboració de la fitxa pel professorat de cada centre.  

Del 20 al 24 abril: aprovació de les fitxes per cada comissió de titulació. El 24 data límit per a enviament de 

les fitxes i les actes de CAT i CCA a rectorat. Incorporació a l'aplicació de guies docents fins al 30 d'abril 

perquè estiguen disponibles per a l’estudiantat. 

28 d’abril: aprovació en el Consell de Govern. 

30 abril: publicació en Aula Virtual de les addendes modificades. 

4 maig-15 maig: incorporació a l'aplicació SAIC de l'acta i les fitxes del segon quadrimestre. 

8 maig: data límit d’informació a l’estudiantat de l'avaluació de la segona convocatòria del primer 

quadrimestre, i les adaptacions de PE, TFG i TFM. No serà necessari crear addendes a les guies docents 

ni enviar al SAIC. No es poden canviar els percentatges d'avaluació. 

Es varen aprovar també, en el CG del dia 28 d'abril, les instruccions per a la realització del TFG i del TFM. 

Es contempla, així mateix, la possibilitat d'allargar el lliurament fins al 16 d'octubre. La Comissió de 

Coordinació de Centre i les comissions de titulació de grau i màsters han acordat crear una convocatòria 

COVID19 (la informació es troba a la pàgina web de filtradcom). 

Per a evitar problemes tècnics, una vegada aprovades les addendes, s'ha elaborat un document excel 

amb informació sobre el tipus d'examen, dia, hora i possible duració perquè el SIUV realitze proves de 

càrrega de l'Aula Virtual (13 de maig). A més, hi haurà un telèfon d'atenció amb una persona assignada a 

cada centre per a cridar en cas de problemes durant la celebració de les proves. 

Per a la formació en l'avaluació en línia, el SFPIE ha creat una pàgina, en què està a la disposició dels 

membres de la UV documentació i tutorials sobre l'ús de les eines de l'AV. D'altra banda, s'ha creat un pla 

d'avaluació en línia amb xarrades a nivell UV i un àlies per a consultes sobre avaluació 

(avaluacionenlinia@uv.es). En el pla es preveien també xarrades específiques en cada centre per part de 

professorat del propi centre. En la FFTiC no hem trobat personal per a impartir aqueixes xarrades, però 

hem creat una comunitat de Professorat FFTiC amb fòrums per a consulta de dubtes particulars.  

Estudiants 
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Tema mobilitat d'estudiants: s'ha sol·licitat reiteradament al ministre d'Universitats la possibilitat que 

puguen accedir als pisos a València per a recuperar les anotacions i els llibres. S'ha rebut la negació per 

part del ministre d'Interior perquè dependrà de les fases de la desescalada la mobilitat entre províncies i 

entre CCAA. 

Problemes tècnics de l'estudiantat: s'han realitzat enquestes a l'alumnat (4 fases) i s'han enviat ordinadors 

o targetes de connexió als qui l'han sol·licitat. S'ha creat per a això un àlies ajudestic@uv.es. 

Professorat: Es continuen revisant els perfils i les places de tribunals i esmenant els errors. Es preveu el 

Consell de Govern per a inicis de juny. 

En el Consell de Govern del 12 de maig es va aprovar la revisió de la plantilla i la dotació de les noves 

places. Ateses les jubilacions voluntàries que han arribat en aquest període, es preveu l'aprovació de la 

seua transformació en el consell de juny també perquè puguen ser ocupades a l’inici del curs 20/21. 

Pel que fa a les reunions de comissions de centre per a les places de caràcter temporal, el Govern ja ha 

suspés la paralització dels tràmits administratius en aquests casos. S’està estudiant el procediment per a 

la presentació de la documentació, de manera que siga completament telemàtica. 

Curs 2020-2021: Incertesa davant el que passarà en el primer quadrimestre donada la informació rebuda 

per part de les institucions sanitàries i ministerials. 

Elaboració dels horaris: de moment es manté el 14 de setembre com a dia d'inici i s'estan elaborant els 

horaris (fins al 15 de maig) per al curs que ve. A mitjan juny hi haurà una reunió entre el ministre 

d'universitats i la CRUE per a tractar model de docència i tipus d'aula per al pròxim curs, almenys en el 

primer quadrimestre. S'estan considerant diverses possibilitats (reduir presencialitat, classes en streaming, 

etc.). La solució dependrà del centre, de la titulació i fins i tot de la mena d'assignatura (major o menor 

càrrega pràctica). S'anirà informant mesura que es tinguen més notícies i vaja evolucionant la situació. 

Instrucció gerència i pla de continuïtat de FFTiC: 

La instrucció per al procés de tornada a la presencialitat es va aprovar el divendres 8 de maig per 

unanimitat del Consell de Seguretat i Salut. Es pot consultar en el Tauler d’anuncis: 

https://links.uv.es/3wxbwy1 

Per a tractar el tema, l'equip deganal es va reunir el 4 de maig amb els equips directius dels departaments 

per videoconferència i, posteriorment, de nou virtualment, i també amb les direccions dels instituts 

d'investigació situats en el nostre edifici i l'administradora. S'acorda mantenir de moment el pla de 

continuïtat aprovat al març. Per tant, es manté el teletreball i les instal·lacions romandran tancades. No 

obstant això, es comencen a preparar les instal·lacions per a certa presencialitat en fases posteriors i 

sobretot pensant al setembre. 

En aquesta fase, s'acorda obrir setmanalment els dijous al matí per a l'entrada del personal que necessite 

acudir als seus llocs de treball en una franja horària determinada, autoritzada per la degana, que 

controlarà l'aforament, només per a qüestions puntuals (recollida material, impressió documents, etc.).  
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S'està gestionant el procés de lliurament d'actes, diligències i presentació en ENTREU de TFG i TFM per a 

evitar la presencialitat i que tot el procés es puga realitzar virtualment sense necessitat de rúbrica o 

signatura digital. 

S'està proveint del material higiènic i s'estan preparant les senyalitzacions. A mesura que anem avançant 

de fases, s'anirà modificant el pla i adequant els espais per a la volta al setembre. Quan se sàpia el model 

de docència i el tipus d'aula, s'emprendran les accions pertinents a les aules. 

Des de mitjan abril, personal del Servei Tècnic de Manteniment i personal de neteja ha estat entrant en 

l'edifici per a realitzar actuacions de manteniment, neteja i desinfecció. 

Acords Consell de Govern 

 28 abril 2020 

Aprovació criteris de docència no presencial. Es va enviar un resum per pregó el mateix dia 28 d'abril. El 

document complet pot consultar en http://links.uv.es/y90s5yk 

 12 maig 2020 

S'han tractat qüestions de plantilla: 

- Revisió de la plantilla: transformació per jubilacions, etc. Es van aprovar les transformacions a Ajudant 

Doctor de les jubilacions en les àrees d'Estudis àrabs i Islàmics, Literatura Espanyola, Llengua Espanyola, 

Filologia Alemanya, Filologia Anglesa, Filologia Italiana. 

- Dotació de noves places (30) més dues que venen d'amortització de vacants. S'ha seguit un criteri de 

dèficit estructural a partir de1600 hores. En FFTiC ens corresponen dues places una per a Filologia 

Anglesa i una altra per a Periodisme. Aprovats en Comissió de professorat de 30 d'abril de 2020.  

- Criteris reducció docència: s'han actualitzat les dades. Pendents de rebre informació des del Ministeri de 

Universitats sobre el sexenni de transferència per a aplicar la retribució econòmica i la reducció.  

Finalitza explicant que ha intentat sintetitzar les idees principals. I que qualsevol dubte o pregunta es pot 

resoldre durant la reunió no presencial per videoconferència. 

3. Esmena dels errors detectats en els perfils i tribunals de la places de CD, TU i CU. Els membres de la 

Junta de Facultat han tingut accés als nous perfils i tribunals proposats per a les places de CD, TU i CU. El 

prof. Jesús Peris dona les gràcies per l’ajuda rebuda per a l’hora de perfilar el perfil i tribunal de la plaça de 

CD. Es procedeix a votar cadascuna de les places amb el següent resultat: 

-CD: 27 a favor, 0 en contra, 0 abstencions 

-TU: 27 a favor, 0 en contra, 0 abstencions 

-CU: 27 a favor, 0 en contra, 0 abstencions. 

4.  Suport, si escau, de la Junta de Centre a la modificació del MAES. 

Es procedeix a votar amb el següent resultat: 26 vots a favor, 0 en contra, 1 abstenció. 

5.  Aprovació, si escau, de la sol·licitud d’alguns màsters del centre per a demanar al Vicerectorat d’Estudis 

i Política Lingüística la creació d’un grup no presencial per al curs 2020/21, i la seua inclusió dins de la 
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publicitat dels màsters des de la preinscripció. Els membres de la Junta de Facultat han tingut accés als 

acords de les CCA dels màster de Nous Periodismes, en Estudios Hispánicos Avanzados, MAES i MILL.  

Després de les intervencions i discussions pertinents, es decideix sotmetre a votació que, durant el curs 

2020-2021, els màsters tinguen un grup únic que serà presencial, però en el qual es puga assegurar als 

estudiants que no puguen fer-se presents, tant en primer com en segon quadrimestre, la continuïtat i 

finalització del curs de manera no presencial. Així mateix, el professorat en situació de risc també podrà 

optar per la docència no presencial. Finalment, la Junta també demana que la UV pose a la seua 

disposició suport tècnic per a desenvolupar les classes en les millors condicions possibles. 

Es procedeix a votar amb el següent resultat: 24 vots a favor, 0 en contra, 2 abstencions. 

6.  Altres qüestions. No n’hi ha.  

7. Precs i preguntes. El prof. J. A. Calañas comenta que el Departament de Filologia Anglesa i Alemanya 

ha aprovat la sol·licitud de Berta Raposo com a professora emèrita de la UV. La proposta té l’aval també 

del Departament de Filologia Clàssica. Per tant, i encara que no és necessari el suport de la Junta, sí que 

vol informar-ne els membres. També explica que la prof. Raposo no compleix tots els requisits numèrics 

que marquen els criteris de la UV, però que els seus mèrits són molt amplis. D’aquesta manera, fa un 

resum de la trajectòria de la prof. Raposo a la UV i, més concretament, al si del seu Departament, per a 

manifestar els seus mèrits. 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 13.06 h. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació 

 


