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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA PER VIDEOCONFERÈNCIA DE FACULTAT DEL 23 DE JULIOL DE 2020 

  

DATA DE LA REUNIÓ: Dijous, 23 de juliol de 2020 

HORA DE LA REUNIÓ: A les 12 hores 

LLOC: Videoconferència 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dilluns, 20 de juliol de 2020 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària per videoconferència de 23 de juliol de 2020, amb la 

participació dels següents membres: J. Benavent, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, B. Clavel, M. J. Coperías, I. 

Garcia-Wistädt, D. Giménez-Folques, M. Izquierdo, J. Lluch, G. López, F. Martínez, J. V. Martínez, S. Maruenda, 

E. Miñano, A. Monleón, D. Palau, J. Peris, S. Renard, A. Ricós, F. Robles, R. Roca, H. Seco i J. Ll. Teodoro. 

Excusen: J. A. Calañas, T. Ferrer, I. Genovés, B. Pozo. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.  Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària per videoconferència del 20 de maig de 2020, 

ordinària virtual del 27 de maig de 2020 i extraordinària virtual del 2 de juny de 2020. 

2.  Informe de Deganat. 

3.  Presentació del nou model de finançament de la FFTiC. 

4.  Aprovació, si escau, del pressupost de laboratoris docents. 

5.  Suport, si escau, de la Junta de Facultat per a elevar al Vicerectorat d’Investigació una proposta de 

revisió de les instruccions d’aplicació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 

sobre execució d’ajudes concedides en l’any 2020. 

6.  Suport, si escau, a la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la 

Università di Palermo. 

7.  Altres qüestions. 

8.  Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària per videoconferència del 20 de maig de 2020, 

ordinària virtual del 27 de maig de 2020 i extraordinària virtual del 2 de juny de 2020. S’aproven totes tres 

actes per assentiment. 
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2. Informe de Deganat. El Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació comunica: pel que fa a l’àrea de 

postgrau, durant aquest període s’ha continuat el procés de preparació de les guies docents per el primer 

quadrimestre, atenent a l’evolució de la normativa desplegada per la Universitat de Valencia. Pel que fa a 

l’àrea d’investigació, la setmana passada va començar el procés de revisió de la memòria d’investigació 

sota la supervisió de María José Bertomeu, coordinadora en la Comissió d’Investigació d’aquesta àrea. 

S’ha comunicat als representants dels departaments i instituts la manera i els terminis de revisar la 

memòria preliminar i s’han donat instruccions per a la introducció de dades. D’una altra banda, pel que fa a 

Quaderns de Filologia, explica que aquesta mateixa setmana s’ha enviat el Pregó per demanar propostes 

d’edició per a número 26 de Quaderns (2021); el termini per rebre propostes finalitza el primer d’octubre. 

Així mateix, el Consell de Redacció ha estat informat de la confirmació del Segell FECYT de qualitat per 

els pròxims dos anys. Aquesta menció és producte del treball de l’anterior equip de direcció, que ha 

consolidat la revista del nostre centre com a una publicació científica de referència. El Consell de Redacció 

ha aprovat les proves d’impremta amb la remodelació de tipografia i presentació per al número 25é de QF, 

a la espera de veure les portades commemoratives encarregades, que encara no ens han estat lliurades. 

S’ha tancat en aquest mes de juliol la recepció d’articles per a la publicació del número 86 d’Anejos de 

Quaderns de Filologia, i ha començat la distribució del material per a ser revisat pels correctors. 

A continuació, la Vicedegana de Comunicació i Participació explica que en les últimes setmanes, aprofitant 

la possibilitat d’accedir de nou a les instal·lacions de la Facultat per part del PDI i PAS, s’ha iniciat el 

procés de gravació d’una sèrie de vídeos per a la difusió dels graus entre el futur alumnat. Per la crisi de la 

covid-19 vam haver de posposar les gravacions previstes per a abril i maig. De moment, s’ha dut a terme 

la gravació dels vídeos corresponents als graus de Traducció i Mediació Interlingüística, Periodisme i 

Filologia Catalana, que estan en procés d’edició. Des de l’equip deganal volem agrair al professorat i 

alumnat que ha participat en les gravacions: Mabel Richard, Ferran Robles, María Wieden, Paula Llario, 

Sergio Lozano, Carolina Moreno, Francesc Martínez, Marina Altur, Carlos Nieto, Paula Velázquez, Jesús 

Jiménez, Gemma Lluch, Constança Pinter, Jordi Tortosa, Imma Ferrer. I també, als tècnics d’Audiofil 

Javier Casanova i Sergio Vega, i a Alexandra Franco, estudiant internacional en pràctiques. 

Per la seua banda, la Vicedegana d’Internacionalització i Innovació comenta: pel que fa a 

Internacionalització:  que s’ha donat resposta a les possibles incidències que han sorgit tant per al curs 

actual com per al pròxim, com per exemple el canvi de quadrimestre en la mobilitat; que el nombre 

d'estudiants incoming és de 388 (la setmana passada eren 430); i que el nombre d'estudiants outgoing és 

de 281.  Informacions del Servei de RR.II-UV: 

a) Indicacions per a Estudiants de Mobilitat Ixents 2020-21 a data 13 de juliol: https://ir.uv.es/AC6PNBp  

b) Tota la informació sobre les novetats relacionades amb el coronavirus es troba en aquest link: 

https://ir.uv.es/dmImx27  

https://ir.uv.es/AC6PNBp
https://ir.uv.es/dmImx27
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- El 2 de juliol es va celebrar per BBC la sessió formativa d’estudiants mentors (Nou accés & incoming) del 

centre, en el marc del Programa Entreiguals del Sedi.  

Finalment, també comunica que s’està organitzant la sisena edició de Desembre Europeu (2020). 

Pel que fa a Innovació, explica que el dia 6 de juliol es va a procedir a sol·licitar el PIC (Projecte 

d’Innovació del Centre). Gràcies a totes i tots els companyes que han mostrat el seu interés a participar en 

un projecte que busca atendre les necessitats docents per al conjunt de la Facultat, en el context de 

pandèmia en el qual ens trobem. 

Al seu torn, el Vicedegà d’Estudis de Grau posa en coneixement de la Junta que el passat divendres 17 de 

juliol de 2020 es va celebrar una reunió ordinària per BBC de la Comissió Assessora d’Estudis de Grau de 

la UV, on es va destacar:  

 Sobre la modalitat de docència del curs 2020-2021. Atesos els diferents documents d’instruccions 

publicats des de la Conselleria i des del Ministeri, la UV ha treballat en un escenari de presencialitat del 

50% per respectar la càrrega de treball del professorat i de l’alumnat, afavorint, sempre que siga possible, 

la presencialitat màxima en les assignatures de primer curs per facilitar la integració de l’alumnat de nou 

accés. Encara que el DOGV ha publicat resolució de la Conselleria de Sanitat recomanant el 75% de 

l’aforament, des de la UV s’ha demanat una flexibilització d’aquest criteri per garantir la seguretat de totes i 

tots. 

 Sobre els mitjans tècnics per a la docència híbrida del curs 2020-2021. Amb la dotació 

pressupostària del Vicerectorat d’Estratègia i els fons per a laboratoris docents, l’equip de tècnics 

audiovisuals de la FFTIC ha estat treballant per valorar les opcions d’equipament que garantisquen la 

qualitat de la docència síncrona per videoconferència, la modalitat recomanada pel VR. A més de les 

pressupostàries, les dificultats han estat en la manca d’estoc de càmeres web i la disposició en les aules 

més grans. 

 Sobre la formació del professorat. La VR informa que s’està treballant per a que tota la formació 

estiga disponible al web del SFPIE. 

 Sobre l’inici de les classes del curs 2020-2021. Per ordre de Conselleria, les classes començaran el 

dia 14 de setembre per a 2on, 3er i 4t curs, mentre que per a primer curs començaran el 25 de setembre per 

la fase extraordinària de les EBAU al setembre i les proves de majors de 25 i 45 anys. La VR i els degans i 

deganes són contraris a aquesta mesura, i ja han remés un escrit a la consellera demanant l’inici per a tots 

els cursos el 14 de setembre. 

D’altra banda, i seguint les instruccions del Rectorat per a la docència del curs 2020-2021, hem finalitzat el 

procés d’actualització de les guies docents 2020-2021, amb la incorporació d’una addenda COVID-19 

per a les assignatures del primer quadrimestre. Atès que no hem rebut cap model des del Rectorat, la 

FFTIC ha treballat amb un document propi que ha complementat amb unes instruccions sobre els 

possibles escenaris. Aquest addenda s’ha emprat tant a les titulacions de grau com en les de postgrau. 
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Volem agrair de nou (són moltes vegades ja aquest semestre tan convuls) la implicació de tot el 

professorat, coordinadors/es de grau i curs, directors/es de departament i de màster, que han estat 

treballant de forma inesgotable durant aquest temps i que han estat sempre al nostre costat. 

Hem de recordar que aquest nou curs acadèmic que encetarem posem en marxa el primer curs de les 

reformes dels Graus en Periodisme i Comunicació Audiovisual, així com les reformes dels Graus en 

Estudis Hispànics i Filologia Clàssica. D’altra banda, informem que s’ha remés a la VR d’Estudis i Política 

Lingüística i al VR d’Ordenació Acadèmica i Professorat una proposta inicial per a la modificació del Grau 

en Estudis Anglesos. 

D’altra banda, amb un lleuger retard per totes les dificultats sobrevingudes aquests mesos, ja estan 

disponibles al web de la FFTIC els horaris del curs 2020-2021 per la matrícula de l’estudiantat que 

comença aquesta setmana per a l’estudiantat de segon curs i posteriors. Agraïm com sempre al personal 

de la secretaria del centre tot el treball. 

Un breu apunt sobre el Programa Entreiguals. Atès que el procés de matrícula s’ha ajornat fins a 

aquestes darreres setmanes de juliol per l’ajornament de l’EBAU, la promoció i difusió del programa i la 

sol·licitud de mentor/a per al proper curs s’haurà d’ajornar també necessàriament fins a que tinguem 

l’alumnat de primer matriculat i disposen de correu electrònic de la UV. Això farà que l’assignació de 

mentor/a per a qui ho sol·licite s’ajornarà fins al setembre. 

Per últim, volia expressar el meu agraïment més sincer a totes les persones que formen la FFTIC pel seu 

treball inesgotable, enorme dedicació i implicació al llarg d’aquesta crisi sanitària. Malgrat totes les 

incerteses i dificultats amb les que ens hem trobat, hem rebut sempre el vostre suport i la vostra 

comprensió. 

Informe de la Responsable de Pràctiques Externes 

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 i de com havíem acordat assumir aquesta adaptació incloent el 

seguiment i l’avaluació dels estudiants en el curs 2019-2020, en la Comissió de Pràctiques del Centre hem 

treballat en els següents àmbits d’actuació: 

- Reunió amb la vice-rectora Adela Valero per a tractar el tancament de les pràctiques del curs 2019-

2020 i els procediments a seguir en el curs 2020-2021 

- Manteniment i actualització de la 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 (entre d’altres) i que pot fer-se servir de fòrum de comunicació entre els membres 

de la Comissió de PE. 

- Publicació del calendari de pràctiques per al curs 2020-2021 al web del centre i enviament de 

informació per correu a l’alumnat. 
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- Publicació d’una presentació locutada amb informació relativa a la sol·licitud de pràctiques externes 

per al curs 2020-2021. 

- Reunió informativa per a estudiants per al curs 2020-2021 que va tindre lloc a Blackboard Collaborate i 

durant la qual es varen resoldre tots els dubtes dels estudiants 

- Es va tornar a obrir un segon termini de sol·licitud de pràctiques donat que alguns alumnes (per estar 

de vacances o per descuit, segons les raons que varen argumentar) no les havien sol·licitades i en alguns 

graus són una assignatura obligatòria. Es va decidir que després d’aquest segon termini, qui no haja 

sol·licitat les pràctiques en temps i forma, haurà de fer-ho per al curs 2021-2022. 

- Reunió informativa on el director de pràctiques d’ADEIT, Miguel Ángel Barberá, ens va informar de 

com funciona la plataforma online que han dissenyat en ADEIT per a poder dur un seguiment en línia de 

les pràctiques externes. 

Finalment, la Degana procedeix a llegir el seu informe, que reproduïm a continuació, i en el qual es 

resumeixen les idees principals que s'han tractat en les reunions amb l'equip rectoral que han tingut lloc 

setmanalment des de l'última Junta de centre (22.05.2020, 1.06.2020, 10.06.2020, 19.06.2020, 

29.06.2020, 13.07.2020, pròxima 27.07.2020) i els acords de la Comissió de Professorat (3.06.2020 i 

6.07.2020), Comissió Econòmica (22.06.2020 i 13.07.2020) i el Consell de Govern (9.06.2020, 23.06.2020, 

1.07.2020, 14.07.2020). 

Tema avaluació no presencial: 

Tal com es va comentar en les juntes anteriors, es va procedir a realitzar un estudi de les franges horàries 

d'ús de l'Aula Virtual per a evitar problemes durant els exàmens i va haver-hi un tècnic (Miguel Gimeno) i 

un telèfon d'ajuda. Des del SIUV ens van informar del bon funcionament de la plataforma i de dos 

ciberatacs durant la primera setmana. En el cas del segon, va afectar a exàmens d'altres centres, però van 

poder continuar realitzant-se. 

El grup de degans i deganes sol·licitàrem un estudi dels resultats de l'avaluació d'aquest segon 

quadrimestre. Els resultats provisionals indiquen que en els graus de la FFTiC les diferències entre el 

primer quadrimestre i el segon d'aquest curs, i respecte a cursos anteriors, no són significatives. 

Curs 2020-2021 

Durant les sessions s’ha treballat amb els diferents documents del Ministeri i la Conselleria i s’ha debatut el 

document “Adaptació de la docència de les titulacions oficials de la UVEG primer quadrimestre curs 2020-

2021”, aprovat en el CG de 23.06.2020, després del qual es va poder començar a treballar amb les guies 

docents en cada centre i titulacions. Es va sol·licitar també que s’aclariren qüestions jurídiques 

relacionades amb les classes síncrones i els enregistraments i s’enviaren instruccions per a realitzar el 

POD en aquestes circumstàncies. 

L’equip deganal es va reunir amb les direccions dels departaments el 22.06.2020 i amb la comissió de 

coordinació de titulacions del centre, de grau i de màster, el 25.06.2020 i es va crear una guia addenda en 
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què es contemplen els tres escenaris possibles. Es va enviar també a coordinadors de grau i coordinadors 

de curs instruccions per a actualitzar les guies docents en aquest sentit. Si bé en aquests moments tan 

sols s’han dissenyat com s’impartirien les classes en cada escenari (docència presencial, híbrida i no 

presencial), no serà fins a setembre, amb dades reals de matrícula, quan s’organitzaran els cursos, 

generalment amb la meitat del grup alternant setmanalment. Les CAT i les CCA es van reunir la setmana 

del 13 al 17 de juliol i es van tancar les guies el 19.07.20 abans de la matrícula, excepte algunes 

excepcions. Aquest treball s’ha dut a terme seguint les recomanacions del document esmentat i amb un 

panorama incert respecte a les recomanacions sanitàries del mes de setembre. Posteriorment, el 

17.07.2020 es va publicar una resolució de la consellera de Sanitat, tal com ens havia avançat la 

vicerectora, en la qual s’indicava que en les aules universitàries s’ampliava l’aforament al 75%. 

Respecte a l’inici del curs, es va rebre en els centres l’“Acord adoptat per la Conselleria d'Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital i les rectores i rectors valencians per a l'inici del curs 2020-21” 

(2.06.2020), en el qual s’indicava que el curs començaria segons els acords (14.09.2020) i es retardava 

l’inici de primer al 25 de setembre, després del trasllat de la convocatòria extraordinària de les EBAU i les 

proves de majors de 25 anys a setembre. Això suposava recuperar les classes no impartides en aqueixes 

dues setmanes. El 24.06.2020 el conjunt de degans i deganes i directora signàrem un escrit dirigit a la 

consellera, i recolzat per rectorat, en el qual sol·licitàvem que, atesa la impossibilitat de recuperar les 

classes i pel fet que en la majoria de les titulacions l’admissió es tanca amb estudiants de la convocatòria 

ordinària, se sol·licitava començar el curs el 14 de setembre també per als de primer. La resposta de la 

consellera ha sigut mantindre’s en el dia 25. S’insistirà de nou amb dades de matrícula, però està previst 

que aqueixes setmanes es dediquen a jornades d’orientació, cursos de benvinguda, cursos 0 en 

determinats idiomes, presentació de programes, etc. 

Cal agrair a la direccions de departament, als coordinadors de grau i de curs i al professorat del centre la 

diligència a l’hora de realitzar les modificacions de les guies en un termini tan breu i amb instruccions 

canviants. Darrere d’aqueixa proposta d’addenda, cal reconéixer i agrair també la labor duta a terme pel 

personal de secretaria, i especialment l’administradora, el coordinador de Serveis i els tècnics 

d’audiovisuals, que han estat mesurant les capacitats de les aules, les possibilitats tècniques de 

cadascuna d’elles i els recursos que necessitem perquè el professorat puga impartir les classes, segons la 

seua elecció. 

Professorat 

Van arribar finalment les instruccions per a l’organització del POD amb dues novetats, recollides en l’Acord 

aprovat al CG: tot el professorat ha d’acollir-se a les tutories electròniques, des del 50% fins al 100%, i 

recomanacions relacionades amb el personal sensible. 

A les comissions de professorat es van aprovar els perfils i els tribunals, professorat emèrit i honorari i 

dispenses per sabàtic. S’estan reunint les comissions que baremen els candidats i candidates presentats a 
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les places d’Ajudant Doctor (la documentació s’ha presentat telemàticament, ACGUV.9.06.2020), i s’han 

convocat les places de CDr, CU i TU. Donem l’enhorabona al nou professorat honorari i al professorat que 

ha aconseguit un sabàtic. 

Instrucció gerència i pla de continuïtat de la FFTiC 

Al finalitzar l’estat d’alarma, seguint les instruccions de gerència, es va modificar el pla de continuïtat de la 

FFTiC, amb el treball presencial del PAS des de l’1 de juliol i l’apertura del centre de 8:00 a 21:00 h tots els 

dies per al personal del centre. 

S’han rebut les instruccions per a adaptar l’edifici abans de l’inici de les classes i s’està treballant en 

aquest sentit. 

Acords Consell de Govern 

 9.06.2020 

Aprovació de perfils i tribunals. 

Resolució obligatorietat relació electrònica en els processos de selecció del personal. 

 23.06.2020 

Aprovació del Reglament de la Comissió de Diversitat. 

Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de Sostenibilitat. 

Aprovació del Reglament d’Administració Electrònica de la Universitat de València. 

Aprovació del Reglament de Registre Electrònic General de la Universitat de València 

Aprovació de la distribució de la partida pressupostària de Laboratori Docent i Suport a la Docència. 

 01.07.2020 

Aprovació del document d’Adaptació de la docència durant el primer quadrimestre. 

 14.07.2020 

Concessió medalla UV. 

Aprovació propostes nomenaments  professorat emèrit i renovació. 

Aprovació propostes nomenaments de professorat honorari. 

Informe llicències sabàtics curs 20-21. 

Aprovació d’activitats de reconeixement per participació universitària. 

Aprovació del protocol d’actuació davant pràctiques fraudulentes. 

Aprovació del nou model de finançament de despeses de funcionament ordinari de centre i distribució any 

2020. 

Aprovació del model de finançament de laboratoris docents i distribució any 2020. 

Qualitat 

S’ha demanat que es retardaren fins a setembre les tasques de final de curs. 

Infraestructura 
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S’han realitzat obres pendents: finalització i condicionament de la consergeria i l’OREIP, tancament del 

forat de l’antiga escala de l’Espai cultural i obertura de l’espai de dalt, canvis i electrificació de les taules de 

les aules 105, 106, 107, 108, etc.  

Altres qüestions 

 Reduccions de docència per tasques de gestió del centre:  

• M José Coperias Aguilar: Cap de secció de la Comissió de Investigació del centre. 1 crèdit  

• Mireia Movellan Luis: Cap de secció de la Comissió de Investigació del centre. 1 crèdit. 

• Mª José Bertomeu Masià: Cap de secció de la Comissió de Investigació del centre. 1 crèdit. 

• Daniel Jorques Jiménez: Membre titular de la Comissió de Contractació de Caràcter Temporal. 1’5 crèdit. 

• Anna María Brígido Corachán: Membre titular de la Comissió de Contractació de Caràcter Temporal. 1’5 

crèdit. 

• Carlos Hernández Sacristan: Membre de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat. 1 crèdit. 

• Adolfo Carratalá Simón: Director de RADIOFILTRA. 1 crèdit. 

• Ana Giménez Calpe: Secretaria de Redacció de Quaderns de Filologia. 1 crèdit  

Agraïm la tasca feta pels anteriors membres de les comissions. 

 Nomenament com a representant de la Facultat en la Comissió d’Humanitats de l’Escola de Doctorat a 

Carlos Hernández Sacristán. 

Agraïm la impecable tasca realitzada per l’anterior representant, Mercedes Quilis Merín, en un període 

d’adaptació al nou reglament de l’Escola de Doctorat i de celebració de les reacreditacions de dos dels 

programes de doctorat. 

El prof. S. Renard pren la paraula per a formular una protesta sobre les assignatures del Grau de 

Comunicació Audiovisual que han sigut desactivades. 

A propòsit, el Vicedegà d’Estudis de Grau recorda que la solució de la desactivació de les assignatures fou 

aprovada en CAT de Comunicació Audiovisual i fou referendada per la Junta de Facultat. 

Per la seua banda, el prof. López diu que caldria fer una reflexió de cara a l’any que ve, per tal que una 

altra titulació no ocupe assignatures que haurien de ser de Comunicació Audiovisual. 

3.  Presentació del nou model de finançament de la FFTiC. Pren la paraula la Degana i explica que el 

model començà a discutir-se en el mes de gener, i que després d’una parada a causa del covid-19 acabà 

treballant-se i discutint-se. Ha sigut aprovat en el Consell de Govern del 14 de juliol. Fa una repassada de 

les diverses parts del model.  

4. Aprovació, si escau, del pressupost de laboratoris docents. La degana explica l’informe que, al respecte, 

ha elaborat l’Administradora, i que ha sigut aprovat per la Comissió Econòmica del centre. S’aprova per 

assentiment. 

5.  Suport, si escau, de la Junta de Facultat per a elevar al Vicerectorat d’Investigació una proposta de 

revisió de les instruccions d’aplicació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 
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sobre execució d’ajudes concedides en l’any 2020. El prof. Calvo diu que, en alguns casos, han hagut de 

renunciar a la subvenció sense cap garantia que a l’any que ve els serà concedida. Diu que la situació és 

greu, i demana el suport de la Junta de Facultat a la proposta. El prof. López explica que en el seu 

Departament hi ha un parell de professors que s’han vist afectats pel que fa a estades d’investigació, i se’ls 

ha negat la possibilitat de gaudir-la en 2021. I que si no gaudeixen de l’ajuda enguany, en els tres anys 

següents no podran tornar a demanar-la. 

En nom del Vicedegà de Postgrau i Investigació, el Vicedegà d’Estudis de Grau llig l’escrit que es proposa 

elevar al Vicerectorat d’Investigació. A continuació, la Junta de Facultat demana que l’escrit afegisca una 

referència a les estades de mobilitat, i acorda, per assentiment, elevar l’escrit que ha preparat el Vicedegà 

al Vicerectorat d’Investigació. 

6.  Suport, si escau, a la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la 

Università di Palermo.  

Pren la paraula el prof. Serra i explica que cada quatre anys cal renovar els convenis del màster que 

permeten la doble titulació. Pensa que inclou una millora i demana l’aprovació per part de la Junta. 

S’aprova per assentiment. 

7.  Altres qüestions. No n’hi ha.  

8.  Precs i preguntes. El prof. Renard diu que el 75% d’assistència dels estudiants obliguen a establir un 

sistema que permeta la docència en les millors condicions possibles.  

 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 13.27 h. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 


