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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA VIRTUAL DE FACULTAT DE 17 DE NOVEMBRE DE 2020 
 

 

DATA DE LA REUNIÓ: Dimarts, 17 de novembre de 2020 
HORA DE LA REUNIÓ: Fins a les 9 hores 
LLOC: Virtual 
DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Divendres, 13 de novembre de 2020 

 
La Junta de Facultat es va reunir, a través del correu electrònic, en sessió de 17 de novembre de 2020, amb la 
participació dels següents membres: J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, B. Clavel, M. J. 
Coperías, I. Garcia-Wistädt, T. Ferrer, I. Genovés, D. Giménez-Folques, A. Hidalgo, M. Izquierdo, G. López, J. 
Lluch, F. Martínez, J. V. Martínez, S. Maruenda, E. Miñano, C. Padilla, D. Palau, J. Peris, A. Ricós, F. Robles, 
R. Roca, H. Seco i J. Ll. Teodoro. Excusen: J. Benavent i B. Pozo. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Renovació, si escau, del conveni del Màster en Traducció Creativa i Humanística amb la 
Universitat de Palermo. 
2. Renovació, si escau, del conveni entre la UV i la UPV referent al programa de Doctorat de 
Llengües i Literatures. 
3. Aprovació, si escau, de la proposta de premis extraordinaris de grau i màster. 
4. Aprovació, si escau, dels criteris i calendari d’exàmens del primer quadrimestre del curs 2020-
2021 segons el protocol covid. 

 
ACORDS: 
 

El passat divendres 13 de novembre 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 quatre 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 9 hores del dia d’avui. Cadascun dels quatre vots podia tenir tres expressions: 
          -A favor 
          -En contra 
          -Abstenció 
1. Renovació, si escau, del conveni del Màster en Traducció Creativa i Humanística amb la Universitat de 
Palermo. La Junta de Facultat ha tingut accés a l’acta addicional al conveni de col·laboració entre la 
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Universitat de València i la Università di Palermo per a la renovació del programa de doble titulació «Màster 
universitari en traducció creativa i humantística – Laurea in lingue moderne e traduzioni per le relazioni 
internazionali». 
Realitzat el recompte dels vots emesos per correu electrònic fins a les 9 hores del 17 de novembre de 
2020, el resultat de la votació en referència al punt 1 és el següent: 
          -Núm. total de vots: 26 (quòrum suficient) 
          -A favor: 26 
          -En contra: 0 
          -Abstenció: 0 
En conseqüència, la Junta de Facultat decideix aprovar per unanimitat la renovació del conveni del Màster 
en Traducció Creativa i Humanística amb la Universitat de Palermo. 
2. Renovació, si escau, del conveni entre la UV i la UPV referent al programa de Doctorat de Llengües i 
Literatures. La Junta de Facultat ha tingut accés al «Conveni de col·laboració entre la Universitat de 
València i la Universitat Politècnica de València, per al desenvolupament del programa conjunt de Doctorat 
en Llengües, Literatures, Cultures i les seues apliacions». 
Realitzat el recompte dels vots emesos per correu electrònic fins a les 9 hores del 17 de novembre de 
2020, el resultat de la votació en referència al punt 2 és el següent: 
          -Núm. total de vots: 26 (quòrum suficient) 
          -A favor: 26 
          -En contra: 0 
          -Abstenció: 0 
En conseqüència, la Junta de Facultat decideix aprovar per unanimitat la renovació del conveni de 
col·laboració entre la UV i la UPV per al desenvolupament del programa conjunt de Doctorat en Llengües, 
Literatures, Cultures i les seues aplicacions. 
3. Aprovació, si escau, de la proposta de premis extraordinaris de grau i màster. La Junta de Facultat ha 
tingut accés a la relació de premis extraordinaris de grau i màster que han fet arribar la Comissió de Premis 
Extraordinaris de la FFTiC i les direccions dels diversos màsters. 
Realitzat el recompte dels vots emesos per correu electrònic fins a les 9 hores del 17 de novembre de 
2020, el resultat de la votació en referència al punt 3 és el següent: 
          -Núm. total de vots: 26 (quòrum suficient) 
          -A favor: 26 
          -En contra: 0 
          -Abstenció: 0 
En conseqüència, la Junta de Facultat decideix aprovar per unanimitat la proposta de premis extraordinaris 
de grau i màster que s’adjunta en apèndix. 
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4. Aprovació, si escau, dels criteris i calendari d’exàmens del primer quadrimestre del curs 2020-2021 
segons el protocol covid. La Junta de Facultat ha tingut accés a la proposta de criteris i de calendari 
d’exàmens del primer quadrimestre. 
Realitzat el recompte dels vots emesos per correu electrònic fins a les 9 hores del 17 de novembre de 
2020, el resultat de la votació en referència al punt 4 és el següent: 
          -Núm. total de vots: 26 (quòrum suficient) 
          -A favor: 26 
          -En contra: 0 
          -Abstenció: 0 
En conseqüència, la Junta de Facultat decideix aprovar per unanimitat la proposta de criteris i de calendari 
d’exàmens del primer quadrimestre del curs 2020-2021 segons el protocol covid. 
 
Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 09.35 h. 

 
 
  

Signat: Rafael Roca Ricart 
Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
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Apèndix Punt 3: 
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