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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA PER VIDEOCONFERÈNCIA DE FACULTAT DEL 26 D’OCTUBRE DE 

2020 

  

DATA DE LA REUNIÓ: Dilluns, 26 d’octubre de 2020 

HORA DE LA REUNIÓ: A les 10 hores 

LLOC: Videoconferència 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dimecres, 21 d’octubre de 2020 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària per videoconferència de 26 d’octubre de 2020, amb la 

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

Clavel, M. J. Coperías, I. Garcia-Wistädt, I. Genovés. D. Giménez-Folqués, M. Izquierdo, J. Lluch, J. V. 

Martínez, S. Maruenda, D. Palau, J. Peris, A. Ricós, F. Robles, R. Roca, H. Seco i J. Ll. Teodoro. Excusen: 

T. Ferrer, A. Hidalgo, E. Miñano, C. Padilla, B. Pozo. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.  Aprovació, si escau, de les actes de les juntes: ordinària per videoconferència del 23 de juliol de 2020; i 

extraordinària virtual del 23 de setembre de 2020. 

2.  Informe de Deganat. 

3.  Aprovació, si escau, de la Comissió de Premis Extraordinaris de Grau. 

4.  Aprovació, si escau, de la modificació de la CCA del Màster en Investigació en Llengües i Literatures 

(MILL). 

5.  Aprovació, si escau, dels membres de la Comissió de Revisió de Qualificacions de la FFTiC. 

6.  Aprovació, si escau, dels membres de la Junta Electoral de la FFTiC. 

7.  Altres qüestions. 

8.  Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes: ordinària per videoconferència del 23 de juliol de 2020; i 

extraordinària virtual del 23 de setembre de 2020. S’aproven totes tres actes per unanimitat. 

2. Informe de Deganat. El Vicedegà d’Estudis de Grau comença donant les gràcies a tot el personal que va 

participar a les Jornades d’Orientació del Centre (coordinadors, professorat i mentors). La valoració de les 

Jornades per part de l’alumnat és molt positiva, la qual cosa ens anima a continuar treballant en aquesta 
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línia i millorant tot allò que no hem pogut desenvolupar enguany per causa de la pandèmia. Atés que no 

s’ha celebrat cap Comissió d’Estudis de Grau, no podem disposar de les dades oficials sobre Selectivitat 

(notes de tall) i nou ingrés en les titulacions del centre, però el que sabem des del Centre és que 

pràcticament hem omplert totes les titulacions en els diferents períodes de matrícula (amb alguns tràmits 

actuals de llista d’espera que estan s’estan completant). Sí que es va celebrar una reunió de la Comissió 

Acadèmica del Centre el passat 15.10.2020 on vàrem fer balanç de l’inici de curs amb les coordinadores i 

els coordinadors de grau i curs, de la qual faig un breu resum en aquest informe. Pel que fa a l’inici del 

curs, hem de felicitar-nos totes i tots perquè hem engegat el curs molt dignament i sense massa 

incidències amb la docència híbrida, més enllà dels ajustos tècnics lògics que s’han hagut de fer per 

adaptar totes les aules i fer ús d’un sistema operatiu nou (Linux) que esdevé de la virtualització de 

pràcticament tots els espais docents. Hem de dir que l’alumnat també reconeix l’esforç que estem fent i 

està moderadament satisfet amb la gestió de la docència i de la seguretat del centre, encara que, com tot, 

hi ha coses que haurem de millorar. A més, s’ha superat amb èxit un període de matrícula Erasmus que es 

preveia força complicat per les circumstàncies actuals. El Vicedegà subratlla el seu agraïment a l’equip de 

la Secretaria del Centre i al treball immens dels coordinadors de mobilitat, grau i curs, que han ajudat molt 

a fer més eficaç el procés de matrícula de l’estudiantat internacional. Atesa la crítica situació sanitària en la 

que ens trobem (fins i tot amb un nou estat d’alarma), és ja quasi segur que en el segon quadrimestre 

continuarem amb la docència híbrida. Es preveu que rebrem instruccions aviat per començar a preparar 

les addenda a les guies docents del segon quadrimestre, on inclourem ambdós escenaris: docència 

híbrida i totalment online. A més, la Comissió Acadèmica del Centre va estar d’acord en què la situació 

actual de pandèmia feia aconsellable continuar amb la docència híbrida tot el que queda de quadrimestre. 

D’altra banda, a dia d’avui, la realització dels exàmens es farà de forma presencial. Ja hem començat 

l’estudi dels ajustos que cal fer en horaris i espais, sobretot en aquelles assignatures de FB i OB amb gran 

nombre de l’alumnat matriculat. Cal dir que es mantindrà la capacitat COVID de les aules per a la 

realització dels exàmens, ampliant la distància entre l’estudiantat fent una distribució més segura entre les 

aules assignades. 

Pel que fa a Ordenació Acadèmica, informa que s’han realitzat alguns ajustos ordinaris derivats de (1) 

algunes errades a l’hora de gravar l’idioma ens subgrups d’algunes assignatures i (2) la sol·licitud d’algun 

grup addicional, com en el cas de la Llengua Anglesa 5, per l’excés de matrícula que ha estat provocat per 

la renúncia de quasi la meitat de l’estudiant de 3º curs a la seua beca Erasmus+. Aquest fet, sumat a la 

matrícula de l’estudiantat internacional, és la causa de l’excés de matrícula. D’altra banda, també hem 

rebut i argumentat l’ofici de baixa matrícula OCA 2020-2021, que enguany ha afectat a alguns grups de 

estudiants internacionals del segon semestre del Grau en Estudis Hispànics. Amb tot, estem al novembre, 

que és el període en que solem rebre els criteris d’OCA per al curs vinent, amb la qual cosa ens posarem 

a treballar en la Comissió d’Horaris per al curs 2021-2022 el més aviat possible. 
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Cal informar també del cas de diverses sentències judicials que han fallat en contra de la UV en el cas 

d’estudiants que interposaren un contenciós contra la UV perquè volien continuar amb les assignatures 

pendents de la Llicenciatura i no ser adaptats al Grau. En el cas de la nostra Facultat, el cas afecta a 3 

estudiants de la antiga Llicenciatura en Filologia Hispànica. Aquesta sentència (que es ferma només en un 

cas) ens obliga a avaluar a aquestes estudiants de les assignatures pendents fins a un màxim de 4 

convocatòries en dos anys acadèmics, sempre coincidint amb el període oficial d’exàmens. Ens hem reunit 

amb el director del departament i coordinador del grau de Filologia Hispànica per establir els mecanismes i 

el professorat responsable de les assignatures pendents i ara farem un escrit de resolució per a cada 

estudiant amb el calendari de les proves, els continguts i el professorat que avaluarà. Quedarà només 

resoldre les qüestions administratives, per a les quals estem pendents d’escrit de resolució del Servei 

d’Estudiants en la que ens donem instruccions sobre com fer efectiva la sentència. En tot cas, 

l’Administradora i jo mateix ja ens reunirem amb la Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística i amb la cap 

del Servei d’Estudiants per anar avançant-nos a les altres dues sentències i resoldre aquests expedients 

en el termini establert. 

Altres qüestions: 

Quedarà pendent per a la propera Junta de Facultat l’aprovació dels premis extraordinaris de grau del curs 

acadèmic 2019-2020. Informem a la Junta de Facultat que ja tenim la proposta i que serà la nova Comissió 

(que aprovarem en el punt 3) la que signe l’Acta d’aprovació per elevar a la Comissió Acadèmica del 

Centre i a la Junta abans de la seua aprovació definitiva per Consell de Govern al desembre. 

Pel que fa a Igualtat, us informem que la Comissió d’Igualtat de la UVEG va aprovar per unanimitat el nou 

Protocol d’actuació i resposta davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe i altres assetjaments que a 

elaborat el VR d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat. El proper pas, a banda dels informes jurídics 

corresponents, serà la aprovació per part del Consell de Govern. 

Per la seua banda, el Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació comunica que, en referència a l’àrea 

de postgrau, des de l’inici del curs fins el començament de les classes, el vicedeganat ha coordinat 

l’adjudicació d’aules adaptades a les normes de distanciament social vigents. Volem agrair la col·laboració 

i la paciència de les direccions de màster i, sobretot, del personal d’administració i serveis, que ha posat el 

màxim interès i dedicació en aquesta redistribució d’aules, que en algun cas ha estat molt complexa. El 

criteri ha estat aplicar la normativa amb la màxima generositat possible per tal de garantir la seguretat de 

l’alumnat i del professorat. En casos molt concrets, que no permetien compatibilitzar el desdoblament del 

grup amb la resta d’assignatures, s’ha experimentat amb la denominada aula-espill. A hores d’ara, algunes 

agrupacions d’aquesta mena s’han redistribuït, perquè a judici del professorat no resulta un sistema que 

comporte avantatges reals per a l’estudiantat. Per altra banda, la nova direcció del màster de professorat 

de secundària, en coordinació amb el vicedeganat d’estudis ha realitzat una consulta sobre la modificació 

dels criteris d’admissió als estudis. Els departaments de llengua catalana i d’hispàniques han fet les 
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corresponents al·legacions, que toquen principalment, a la valoració dels estudis de l’especialitat i dels 

minors com a elements de baremació en l’admissió. La prof. Ana Llopis va dimitir per assumptes com a 

membre de la Comissió de Directors i directores de màsters oficials de la U.V. (CODIMO). En el seu lloc 

s’ha incorporat Miguel Martínez, director del màster d’estudis anglesos avançats, que la setmana passada 

va tenir un primer contacte amb l’agrupació i va enviar a aquest vicedeganat un complet i raonat informe. 

Pel que fa a l’àrea d’investigació, divendres passat la nostra facultat va donar per acabat el procés de 

revisió de memòria, a l’espera de l’obertura del període d’al·legacions. Els departaments i instituts, a través 

dels seus representants, han col·laborat molt efectivament amb la coordinadora de l’avaluació, María José 

Bertomeu. El treball ha estat ràpid i sense entrebancs dignes de menció, sense dubte per l’acurada tasca 

de preparació de la coordinadora, a la qual volem felicitar per la seua estrena en aquesta responsabilitat. 

Per altra banda, atenent a la possible durada de les mesures excepcionals, estem organitzant una 

enquesta per passar-la als diferents departaments i instituts amb la finalitat d’estudiar quins materials en 

línea podrien incloure com a bibliografia i material de suport en les diferents assignatures. La Biblioteca 

d’Humanitats ha destinat una partida extraordinària per aquest tipus de connexions i enllaços i atendran 

algunes peticions per la nostra part. 

En referència a Quaderns de Filologia, s’han rebut dues propostes per a l’edició de 2021 de QF- Estudis 

liteteraris; una presentada per Violeta Ros,  del Departament de Teoria dels Llenguatges, i altra de Júlia 

Benavent, del Departament de llengües modernes. En la secció de Estudis lingüístics, s’ha rebut una única 

proposta. La reunió del Consell de Redacció està prevista per la setmana vinent, i s’informarà degudament 

de l’elecció definitiva i els motius que l’han aconsellat.   

La Vicedegana de Comunicació i Participació informa del canvi al front de l’Assamblea de Representants 

(AdR) de la Facultat. Anna Barbé, d’Estudis Hispànics, ha sigut substituïda, un cop graduada per Razvan-

Albert Kovacs, d’Estudis Anglesos. Volem agrair el compromís i el treball d’Anna en els dos anys que ha 

estat al front d’Adr. En segon lloc, que juntament amb el Vicedeganat d’Estudis s’ha dut a terme l’elecció 

de delegades i delegats de curs, i subdelegacions en alguns casos. Aquesta figura, a càrrec de més de 40 

alumnes, té com a objectiu servir de canal de comunicació entre la coordinació de curs i el grup. 

Considerem que en les circumstàncies actuals de docència híbrida és més necessària encara. Estem 

pendents de l’informe de Prevenció per a poder posar en marxa les activitats de la ràdio de la facultat, a 

l’espera que ens indiquen si l’espai, sense ventilació, pot ser usat en les condicions actuals. A partir de la 

pròxima setmana reprendem la gravació dels vídeos de promoció dels graus amb la col·laboració dels 

tècnics d’Audiofil. 

La Vicedegana d’Internacionalització i Innovació explica: en referència a Internacionalització, que en la 

reunió de Comissió de Relacions Internacionals de la UV del passat 24 de setembre es van comentar 

algunes de les qüestions, que destaca a continuació: 
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1) El Vicerector d’Internacionalització i Cooperació, Carles Padilla, va comentar que la temptació de 

suspendre la mobilitat durant el primer semestre era molt gran. Els motius pels quals no es va suspendre: 

a) la UE recomanava que no es fera, cosa que va traslladar al SEPIE i a la CRUE, i b) van rebre infinitat de 

peticions d'universitats europees i no europees perquè ho mantingueren. Espera que el segon semestre 

vaja molt millor. 

2) Erasmus + COVID: Els números han caigut un 30%, molts estudiants estan canviant la seua estada 

Erasmus a segon semestre. Els números que manegen són: 1.730 incoming i 1.100 outgoing. Encara que 

si atenem les dades de la nostra facultat, és més que probable que les xifres hagen caigut una mica més. 

En la nostra facultat s'esperaven 388 incoming (la setmana anterior eren 430), per a primer quadrimestre, 

segons la informació que vaig donar al juliol. Matriculats hui dia hi ha 233. Quant a outgoing, el número és 

de 123 (al juliol era de 281). Quant al BREXIT: Regne Unit continua “viu” en Erasmus gràcies a una 

pròrroga, per la qual cosa hi ha cobertura per al curs 21-22. Per al curs 2022-2023 ja no hi haurà pròrroga. 

3) FORTHEM continua obert per als qui vulguen participar. Voldria informar que la primera persona a 

participar amb la Universitat de Dijon en el STP (projecte de tutoria compartida), sobre el qual vaig informar 

fa unes setmanes, és la nostra companya Cinta Gallent. 

4) XVIII Setmana Internacional (9-13 novembre): no serà presencial. La idea és preparar sessions 

informatives online sobre FORTHEM, Pràctiques, P.I. i Discapacitat. Hi haurà una sessió general sobre 

Erasmus Estudis per campus, i una especial per al nostre centre el pròxim 11 de novembre. 

5) Volguera agrair de cor tot l'esforç enorme que estan realitzant els i les coordinadores de mobilitat del 

centre de totes les titulacions. Mai ha sigut una tasca fàcil, però ara, i a pesar que les xifres han baixat, 

s'ha multiplicat el treball. I gràcies al personal de la OREiP. Entre tots i totes estan fent encaix de bolillos. 

2. Innovació: Sobre innovació solament diré que va ser aprovat el PIC 20-21 i que estem treballant en això. 

Pròximament informarem amb més detall. 

Així mateix, llig també l’Informe Pràctiques Externes de la prof. Begoña Clavel: 

Aquest curs, igual que l'anterior, està sent especialment complicat per a les pràctiques externes ja que 

algunes empreses col·laboradores han hagut de tancar, unes altres es troben en ERTE i altres han decidit 

prescindir de les pràctiques amb alumnes. Ha sigut especialment difícil compondre una oferta de 

pràctiques sòlida i variada per als alumnes, però al final creiem que, donades les circumstàncies, hem 

pogut aconseguir-ho en la mesura que siga possible. 

En el curs 2020-2021 ADEIT ha començat a implementar una nova plataforma online per a centralitzar tots 

els processos de les pràctiques externes: elecció de pràctiques per part dels estudiants, informació sobre 

l'oferta d'empreses, contractes dels estudiants, autoprácticums, seguiment de les pràctiques, etc. 

No obstant això, just abans de l'adjudicació de places, ADEIT ens va comunicar que hi havia uns certs 

problemes tècnics per a realitzar l'elecció online i que era preferible que ho férem de manera tradicional, és 

a dir, cada coordinador de titulació havia de convocar als seus estudiants per a fer-ho en una reunió 
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presencial, online o híbrida. Això es va fer amb molt pocs dies d'antelació a causa de les circumstàncies i 

he d'agrair en primer lloc als coordinadors la seua col·laboració i els seus esforços per a organitzar-ho tot 

en tan poc temps, a l'administració de la facultat que ens van confirmar les aules per a les reunions 

ràpidament en tan poc termini i als estudiants per la seua paciència en haver de canviar de manera 

d'elecció pràcticament d'un dia per a un altre. També m'agradaria agrair la seua labor tant a les 

vicedeganes Ana R. Calero i Dolors Palau com a Chelo Olmos i Alicia Celda per la seua disposició 

immediata aquests dies. Finalment, m'agradaria donar les gràcies també a Adela Valero, Vicerectora 

d'Ocupació i Programes Formatius, pel seu suport i la seua constant disposició en aquests temps tan 

difícils per a les pràctiques. 

3.  Aprovació, si escau, de la Comissió de Premis Extraordinaris de Grau. Pren la paraula el Vicedegà 

d’Estudis de Grau, i exposa quina és la proposta de membres, que d’altra banda els membres de la Junta 

podien haver consultat a través de la comunitat de l’Aula Virtual. La proposta és la següent: President, 

Maruenda Bataller, Sergio (Vicedegà d’Estudis de Grau). Membres PDI: Hidalgo Navarro, Antonio (Estudis 

Hispànics), Ferragut Domínguez, M. Concepción (Filologia Clàssica), Calvo Rigual, Cesáreo (Traducció i 

Mediació Interlingüística), Calañas Continente, José Antonio (Llengües Modernes i les seues Literatures), 

Marín Jordà, Maria Josep (Filologia Catalana), Teruel Pozas, Miguel (Estudis Anglesos), Martínez Gallego, 

Francesc (Periodisme), Llorca Abad, German (Comunicació Audiovisual). Membres Estudiants: Tomás 

Bueno, Laura (Estudis Hispànics), Novo Ruiz, Álex (Filologia Clàssica), Sánchez Raya, Diego (Traducció i 

Mediació Interlingüística), Usova, Oksana (Llengües Modernes i les seues Literatures), Ponce Soler, 

Leticia (Filologia Catalana), Molina Calvo, Jezabel (Estudis Anglesos), Amigo Taberner, Claudia 

(Periodisme), Saval Berenguer, Vicent (Comunicació Audiovisual). La proposta s’aprova per unanimitat. 

4.  Aprovació, si escau, de la modificació de la CCA del Màster en Investigació en Llengües i Literatures 

(MILL). Pren la paraula la directora del Màster, i explica que, en sessió ordinària de la CCA del Màster 

celebrada el 5 d’octubre de 2020, s’acordà per unanimitat proposar Estrella López García com a membre 

de la CCA del Màster (representant del Personal d’Administració i Serveis) en substitució de Marcos 

Calatayud Pajarón. La proposta, que s’adjunta en apèndix, s’aprova per unanimitat. 

5.  Aprovació, si escau, dels membres de la Comissió de Revisió de Qualificacions de la FFTiC. Pren la 

paraula la Degana i explica que habitualment els membres s’extrauen per sorteig. Es procedeix a fer el 

sorteig, i els elegits són: Miguel Martínez López (Filologia Anglesa), Antonio Méndez Rubio (Teoria dels 

Llenguatges i Ciències de la Comunicació), Evelio Miñano (Filologia Francesa i Italiana), Eulàlia Miralles 

(Filologia Catalana), Carmen Morenilla (Filologia Clàssica) i Jaume Peris (Filologia Espanyola). S’aprova 

per assentiment. 

6.  Aprovació, si escau, dels membres de la Junta Electoral de la FFTiC. La proposta és la següent: 

Membres del PDI: Jordi Sanchis i Miguel Fuster. PDI sense vinculació permanent: Antonio Constán. 

Membre del PAS: Amparo Ferrer. Estudiants: Razvan-Albert Kovacs i Diego Sánchez Raya. Responsable: 
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Francisca Sánchez. La prof. M. J. Coperías fa notar que no hi ha paritat, i que caldria que almenys un dels 

PDI fora dona. Com que no hi ha voluntaris entre els membres de la Junta, es decideix procedir a fer un 

sorteig per a triar tres noves dones (dos amb vinculació permanent i una sense). El resultat del sorteig és 

el següent: Gemma Lluch, Carmen Manuel. Sense vinculació permanent: Mireia Movellán Luis. D’aquesta 

manera, es proposarà a aquestes dones que alguna es canvie per algun dels homes proposats. I també es 

parlarà amb els estudiants perquè almenys un dels dos noms siga de dona. La Junta aprova per 

assentiment que donarà el seu suport a la proposta paritària que isca de les negociacions. Finalment, la 

proposta de membres definitiva és la següent: PDI amb vinculació permanent: Jordi Sanchis Llopis i 

Carmen Manuel Cuenca. PDI sense vinculació permanent: Antonio Constán Nava. PAS: Amparo Ferrer 

Salom. Estudiants: Diego Sánchez Raya i Dalina Torres Vercher. 

7.   Altres qüestions. No n’hi ha. 

8.  Precs i preguntes. No n’hi ha. 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 11.35 h. 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 


