
 

avgda. 
 
 

Telèfon 
Fax 

e-mail 
web 

Blasco Ibàñez, 32 
VALENCIA 46010 
 
96 38 64251 – 96 38 64252 
96 386 4817 
fac.filologia@uv.es 
http://centres.uv.es/filologia 

 

ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA VIRTUAL DE FACULTAT DE 4 DE DESEMBRE DE 2020 

 

 

DATA DE LA REUNIÓ: Divendres, 4 de desembre de 2020 

HORA DE LA REUNIÓ: Fins a les 12 hores 

LLOC: Virtual 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dimecres, 2 de desembre de 2020 

 

La Junta de Facultat es va reunir, a través del correu electrònic, en sessió de 4 de desembre de 2020, amb la 

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

Castelló, B. Clavel, M. J. Coperías, A. Font de Mora, I. Garcia-Wistädt, I. Genovés, D. Giménez-Folques, A. 

Hidalgo, M. Izquierdo, A. Lloret, S. Maruenda, E. Miñano, C. Padilla, D. Palau, J. Peris, C. Ribera, A. Ricós, F. 

Robles, R. Roca, J. Sanmartín, M. Saura, H. Seco, L. C. Souto i J. Ll. Teodoro. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de la proposta d’organització del calendari d’exàmens per al primer 

quadrimestre del curs 2020-2021. 

2. Aprovació, si escau, del protocol d’avançament d’exàmens per a l’alumnat internacional. 

 

ACORDS: 

 

El passat dimecres 2 de desembre la Degana va demanar als membres de la Junta de Facultat que feren 

arribar, per correu electrònic, al Secretari de la FFTiC el seu vot respecte als dos punts de l’ordre del dia. 

D’aquesta manera, els membres de la Junta han tingut ocasió expressar el sentit dels seus vots des 

d’aleshores i fins a les 12 hores del dia de hui. Cadascun dels dos vots podia tenir tres expressions: 

          -A favor 

          -En contra 

          -Abstenció 

1. Aprovació, si escau, de la proposta d’organització del calendari d’exàmens per al primer quadrimestre 

del curs 2020-2021. Ateses les circumstàncies sanitàries actuals, i en compliment de les mesures de 

seguretat recomanades per les autoritats sanitàries i la UV, la SUPRACAT del Centre va aprovar, el passat 

3 de novembre, una proposta d’organització dels exàmens per al primer quadrimestre 2020-2021 que s’ha 

anat ajustant aquestes darreres setmanes. L’informe, que reproduïm a l’apèndix, recull els principis bàsics 

sobre els quals s’ha elaborat aquesta proposta, i de la qual s’ha informat a la Junta. 
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Realitzat el recompte dels vots emesos per correu electrònic fins a les 12 hores del 4 de desembre de 

2020, el resultat de la votació en referència al punt 1 és el següent: 

          -Núm. total de vots: 29 (quòrum suficient) 

          -A favor: 26 

          -En contra: 0 

          -Abstenció: 3 

En conseqüència, la Junta de Facultat decideix aprovar per majoria la proposta d’organització del calendari 

d’exàmens per al primer quadrimestre del curs 2020-2021. 

2. Aprovació, si escau, del protocol d’avançament d’exàmens per a l’alumnat internacional. Atés el canvi en 

les restriccions sanitàries i de mobilitat (que fa necessari l’aportació d’una prova PCR negativa o, en altres 

casos, complir un període de quarantena), l’alumnat internacional està demanant l’avançament dels 

exàmens de la primera convocatòria, per la incertesa de saber si podran tornar al gener. Consultada la 

Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, aquesta recomana l’elaboració d’un protocol que estiga aprovat 

per la Junta de Facultat, per a més seguretat normativa. El document, que reproduïm a l’apèndix, és la 

proposta de protocol que sotmetem a l’aprovació de la Junta de Facultat. S’ha de dir que aquest 

avançament ha estat consultat també a totes les CAT del centre, que s’han mostrat partidàries de la 

flexibilització de les condicions per a l’alumnat internacional. Es tracta, per tant, de donar una resposta 

comuna de centre a aquesta situació, perquè els criteris siguen els mateixos per totes i tots. 

Realitzat el recompte dels vots emesos per correu electrònic fins a les 12 hores del 4 de desembre de 

2020, el resultat de la votació en referència al punt 2 és el següent: 

          -Núm. total de vots: 29 (quòrum suficient) 

          -A favor: 26 

          -En contra: 0 

          -Abstenció: 3 

En conseqüència, la Junta de Facultat decideix aprovar per majoria el protocol d’avançament d’exàmens 

per a l’alumnat internacional. 

 

Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 12.38 h. 

 

 

  

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 

 

Apèndix Punt 1: 
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INFORME SOBRE L’ELABORACIÓ DEL CALENDARI D’EXÀMENS I LA DISTRIBUCIÓ PER 

ESPAIS I FRANGES HORARIS PRIMER SEMESTRE CURS ACADÈMIC 2020-2021 

 

Període d’exàmens curs acadèmic 2020-2021 (ACGUV 8/2019): 

Quadrimestre de 

l’assignatura 

Primera convocatòria Segona convocatòria 

Primer Del 11 al 29 de gener de 2021 
Del 14 de juny al 2 de juliol de 

2021 
Segon / anual Del 24 de maig al 12 de juny de 

2021 

 

Festius: divendres 22 de gener de 2021 / dimecres 24 de juny de 2021 

 

A. CRITERIS GENERALS 

1. Distribució dels dies  

Seguint les instruccions del Rectorat de la Universitat de València, els exàmens es realitzaran 

de forma presencial. Per aquesta raó, el calendari d’exàmens d’aquest curs està condicionat 

per el compliment de les directrius generals de protecció i prevenció front a la COVID-19 en 

l’àmbit de la docència presencial del curs 2020-2021 de la UV. 

Tot i que està previst al Reglament d’Avaluació i Qualificacions de la UV (capítol IV, art.9), no es 

faran coincidir el mateix dia dues o més assignatures de FB o OB del mateix curs. La 

coincidència de les avaluacions, cas de produir-se, es resoldrà d’acord amb el reglament (Veure 

Secció B més avall). 

Únicament es podrà modificar la data publicada d’un examen durant el curs per causa 

excepcional i justificada i, en tot cas, la data modificada serà posterior a la data de l’examen 

inicialment prevista. 

 

mailto:fac.filologia@uv.es
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https://www.uv.es/coronavirus/documents_protocols_COVID-19_UV_2020-2021.pdf
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Exàmens LLENGÜES 1: 

Per tal d’evitar coincidències d’exàmens dels nivells 1 de llengua entre l’alumnat repetidor 

(nivell 1 de FB de primer curs amb el nivell 1 de la FB de segon curs), es proposa distribuir 

les de primer curs FB en horari de matí i les de segon curs FB [codis de 2ª 

llengua/llengua C] en horari de vesprada).  

 

2. Horaris 

Com a norma general, a cada examen se li assignaran 3 hores en les següents franges 

horàries: 

Matí: de 9 a 12 hores 

Vesprada: de 15 a 18 hores 

Aquesta distribució permet garantir una correcta neteja, desinfecció i ventilació de les aules. 

Tot i això, des del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística es recomana acurtar la duració 

dels exàmens si el tipus de contingut i de prova ho permeten. 

Per garantir les mesures de seguretat en l’ocupació dels espais, totes les assignatures amb 

algun grup o subgrup amb una matrícula igual o superior a 65 estudiants, hauran de 

distribuir-se en dos torns amb una durada màxima d’examen de dues hores: 

Matí: primer torn (de 9 a 11) i segon torn (de 12 a 14) 

Vesprada: primer torn (de 15 a 17) i segon torn (de 18 a 20) 

 

3. Aules 

Les aules s’assignaran en funció de la seua capacitat COVID d’acord amb l’alumnat matriculat 

en cada grup. 

Si per les característiques de la prova es necessita un temps addicional a l’assignat o una 

aula d’informàtica o laboratori,  s’haurà de sol·licitar per correu-e a 

reservaules_fftic@uv.es, 7 dies hàbils després de la comunicació de la distribució d’horaris i 

exàmens per part de la Secretaria del Centre. Les sol·licituds s’atendran sempre que hi haja 
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disponibilitat i la capacitat COVID de l’aula ho permeta, sense prejudici dels exàmens ja 

assignats en les aules sol·licitades. 

4. Alumnat vulnerable o afectat per la COVID-19 

L’alumnat directament afectat per la COVID-19 haurà de justificar documentalment (amb 

certificació mèdica) la impossibilitat de realitzar els exàmens en el centre mitjançant correu 

electrònic al professorat i a covidfftic@uv.es obligatòriament. L’alumnat afectat haurà de 

comunicar la seua situació almenys 48 hores abans de la realització de l’examen. 

La Comissió COVID del Centre disposa de la justificació documental de l’alumnat 

vulnerable. Avaluada la situació particular de l’alumnat vulnerable o afectat, la Comissió 

COVID del Centre, junt amb la coordinació del grau i curs i el professorat de les assignatures, 

decidiran i comunicaran la forma i calendari de les proves, si escau. 

 

B. RESOLUCIÓ DE COINCIDÈNCIES EN LES DATES D’EXÀMENS 

L’alumnat té dret a sol·licitar una data alternativa si hi ha coincidència d’exàmens en data i 

mateix torn (matí o vesprada). Per a resoldre les coincidències d’assignatures s’aplicarà allò 

que disposa el Reglament d’Avaluació i Qualificació de la UV (cap. IV art. 9). 

 

En cas que el Reglament no resolga la coincidència, es mantindrà la data i horari de 

l’assignatura amb major nombre de matriculats i es modificarà a de menys per al cas concret.  

 

L’alumnat ha de tenir en compte les dates d’examen a l’hora de matricular-se, atès que aquestes 

es publiquen abans de la matrícula. L’alumnat disposa d’un mes des del començament del 

curs per comunicar al professorat les possibles coincidències d’examen. 

 

Transcorregut aquest mes, el professorat proposarà, en aplicació del Reglament,  una data 

alternativa per a l’estudiantat que, amb la justificació corresponent, no puga realitzar l’examen 

en la data oficial. 

 

En cas que el professorat afectat no sol·licite una data alternativa, el centre ho establirà d’acord 

amb els criteris assenyalats en aquest apartat.  
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L’alumnat que dins dels supòsits previstos, i transcorregut un mes des del començament de les 

classes, no haja comunicat al seu professorat la coincidència d’exàmens, no tindrà dret a la 

convocatòria alternativa. 

 

València, 3 de novembre de 2020 

 

 

 

Apèndix Punt 2: 

 

PROTOCOL D’AVANÇAMENT DE 1ª CONVOCATÒRIA D’EXÀMENS 2020-2021 

PER A L’ALUMNAT INTERNACIONAL 

 

Aquest protocol està adreçat a l’alumnat internacional que cursa el 1er semestre a la 

Universitat de València i a l’estudiantat de la UV que cursarà un 2on semestre a una destinació 

estrangera des del mes de gener de 2021 (en endavant, “alumnat internacional”). 

Per motiu dels controls sanitaris necessaris als que s’han de sotmetre les persones que 

arriben a Espanya per via aèria o marítima (BOE 298 de 12 de novembre de 2020) (que inclouen 

l’acreditació d’un test PCR negatiu) o altres mesures sanitàries que puguen imposar els països de 

destinació (com, per exemple, un període de quarantena), la Junta de Centre de la Facultat de 

Filologia, Traducció i Comunicació, amb l’objectiu d’afavorir que l’estudiantat internacional de 1er 

semestre no haja de retornar a realitzar els exàmens a la convocatòria de gener de 2021 o puga 

incorporar-se al gener a les seues destinacions internacionals, ha aprovat amb caràcter 

excepcional el següent protocol per a l’avançament de la 1ª convocatòria d’exàmens (gener 

2021) al desembre de 2020. 

 

Aquest protocol estableix el següent procediment: 

 

1. L’alumnat internacional que desitge sol·licitar l’avançament de la 1ª convocatòria dels 

exàmens del curs 2020-2021, ho haurà de demanar per escrit, emplenant el formulari 

justificatiu a continuació d’aquest procediment. 

mailto:fac.filologia@uv.es
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2. L’alumnat haurà de remetre aquest formulari, degudament emplenat, al professorat 

responsable de l’assignatura per la qual es sol·licita l’avançament abans del 10 de 

desembre de 2020. En cap cas, s’admetrà una sol·licitud fora de termini. 

3. El formulari ha de comptar amb el vistiplau del professorat coordinador de mobilitat de 

l’estudiant. No serà vàlida cap sol·licitud que no estiga signat pel professorat 

coordinador de mobilitat responsable. 

4. Seguint les indicacions de la UV, els exàmens es faran presencialment. L’objecte 

d’aquest protocol no aplica als casos en què l’avaluació final en la guia docent de 

l’assignatura comporte el lliurament d’un treball final. En aquest cas, no s’ha de 

contemplar un avançament de convocatòria. 

5. La data límit per a la realització dels exàmens avançats serà el 22 de desembre de 2020. 

a. La Facultat ha previst hores i espais els dies 21 i 22 de desembre de 2020. El 

professorat que desitge l’assignació d’una aula en els horaris disponibles ho 

sol·licitarà per correu electrònic a reservaules_fftic@uv.es.  

b. En tot cas, el professorat pot establir, d’acord amb l’alumnat, una data 

alternativa d’examen sempre dins del termini establert. 

6. El professorat no comunicarà la nota a l’alumnat internacional fins al període oficial. En 

cap cas es generarà una acta prèvia a l’oficial. 

7. Atenent als drets de l’alumnat recollits en el Reglament d’Avaluació i Qualificacions de la 

UV (ACGUV108/2017), l’alumnat podrà, si així ho sol·licita, demanar una revisió d’examen 

en el període ordinari que establisca el professorat. Aquesta revisió es podrà fer per 

videoconferència, Aula Virtual o per correu electrònic. 

8. La realització de l’examen en aquesta convocatòria avançada comporta necessàriament 

la renúncia de l’estudiant a presentar-se a l’examen de la 1ª convocatòria oficial en 

gener de 2021. Per tant, no hi haurà avançament de la 2on convocatòria de juny de 2021. 
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FORMULARI PER A LA SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA AVANÇADA PER A L’ALUMNAT 

INTERNACIONAL 1ER SEMESTRE CURS 2020-2021 

 

Nom i cognoms: 

Grau UV: 

Universitat d’origen: (per a alumnat incoming) 

Universitat de destinació: (per a alumnat outgoing) 

Data de la sol·licitud:  

 

Exposició de motius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Marqueu amb una X: Entenc i accepte que la concessió d’aquest avançament d’avaluació 

final computa per a mi com a realització de la 1ª convocatòria de l’assignatura. 

 

 

Signatura de l’estudiant:          Vist-i-plau coordinador/a de mobilitat: 

              (Signatura i segell o signatura digital) 
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